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 ملدمــــــــت
 

الٗلىم ألاؾاؾُت هي ؤؾاؽ ٧ل مىٓىمت حاصة لؿُاؾاث الخٗلُم والبدث الٗلمي، لظا جم ؤوكاء 

 للٗلىم ألاؾاؾُت بال
ً
إحى الخغم ٖلى الغقى ٧لُت الٗلىم بجامٗت خلىان لخ٩ىن مغ٦ؼا جامٗت . ٍو

جحها فى م٣ضمت ؤهضاٝ ٧لُت الٗلىم حامٗت خلىان  باإلاؿخىي الٗلمي لُلبت الجامٗت وزٍغ

ـ بها. وتهضٝ اإلاسُُاث اإلاؿخ٣بلُت لأل٢ؿام الٗلمُت الى ؤلاعج٣اء بجىصة  وؤًٖاء هُئت الخضَع

 ان .الٗملُت الخٗلُمُت والبدثُت بال٩لُت وبال٩لُاث ألازغي بجامٗت خلى 

 

 هبرة عً الكلُت
 

، و٢ض ؤوكئذ ال٩لُت ب٣غاع عثِـ الجمهىعٍت الهاصع فى 1980جإؾؿذ ٧لُت الٗلىم ٖام       

ؿغي ٖلحها ٢اهىن ع٢م 28/9/1980 بكإن جىُٓم الجامٗاث . وبضؤث الضعاؾت  1972لؿىت  49. َو

 مً ؤ٦خىبغ 
ً
ايُاث . و٢ض بضؤث ال٩لُت بثالزت ؤ٢ؿام ٖلمُت ه1983الٟٗلُت بها بضءا ي ؤ٢ؿام الٍغ

اء وال٨ُمُاء خُث ٢ضمذ زالزت بغامج حٗلُمُت ٖلى الخىالى لُالب ٧لُت الٗلىم . وبلٜ ٖضص  والٟحًز

البت. وبلٜ ٖضص َالب الضٞٗت ألاولى  82فى الٟغ٢ت ألاولى  1983َالب الضٞٗت ألاولى ٖام   َو
ً
َالبا

جحن  1987ٖام  مهام جضَعـ م٣غعاث الٗلىم . و٢ض جىلذ ٧لُت الٗلىم مىظ وكإتها 38مً الخٍغ

 ألاؾاؾُت فى باقى ٧لُاث حامٗت خلىان.
 

خُث جم جإؾِـ باقى ؤ٢ؿامها الٗلمُت: ٢ؿم الىباث  1995و٧اهذ اهُال٢ت ٧لُت الٗلىم ٖام     

 18و٢ؿم الجُىلىحُا، و٢ضمذ ال٩لُت  –٢ؿم ٖلم الخُىان والخكغاث  –واإلا٨ُغوبُىلىجى 

 لُالبها فى مغ 
ً
 حٗلُمُا

ً
 إلاغخلت الضعاؾاث الٗلُا. 32خلت الب٩الىعٍىؽ وبغهامجا

ً
 بغهامجا

٢امذ ال٩لُت بخٗضًل الثدتها الخٗلُمُت مىا٦بت إلاخُلباث ؾى١ الٗمل، واقخملذ الاثدت      

 فى مغخلت الب٩الىعٍىؽ  24ٖلى  2002الضازلُت ٖام 
ً
 حٗلُمُا

ً
 فى  39بغهامجا

ً
 حٗلُمُا

ً
بغهامجا

إلاا ج٣ضمه ٧لُت الٗلىم مً م٣غعاث صعاؾُت بال٩لُاث ألازغي  مغخلت الضعاؾاث الٗلُا، باإلياٞت

 بجامٗت خلىان . 
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 اثـــاملدخٍى
 

 الصفدت املىضىع الصفدت املىضىع

اث تامغ٦ؼ اإلاٗلىم 4 اإلادخٍى  66 جُت الخٍُى

ت اث٠ ؤلاصاٍع غ الْى  68 مغ٦ؼ ؤلاؾدكاعاث الجُىلىحُت 5 لجىت ؤلاقغاٝ ٖلى جىن٠ُ وجٍُى

 70 زالثا  : الجهاش إلادازي  6 لُه عئٍه وعؾاله ال٩

 اوال: اللُاداث الاكادمُه

 اله٩ُل الخىُٓمى ل٩لُت الٗلىم

 71 اله٩ُل الخىُٓمى للجهاػ ؤلاصاعي  7

 72 ؤمحن ال٩لُت

 73 مضًغ م٨خب الٗمُض 10 ازخُاع ال٣ُاصاث الا٧اصمُه

 74 ٢ؿم قئىن الخٗلُم والُالبعثِـ  10 . الٗمُض1 

اًت الكبابعثِـ  12 ت لكئىن الخٗلُم و الُالب. و٦ُل ال٩ل2ُ  78 ٢ؿم ٖع

 97 ٖام ٖلى اإلاٗامل  مكٝغ 16 . و٦ُل ال٩لُت لكئىن الضعاؾاث الٗلُا و البدىر3

 100 ٢ؿم الضعاؾاث الٗلُا والبدىرعثِـ  20 .  و٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ و جىمُت البِئت4

 104 الث٣اُٞت٢ؿم الٗال٢اث عثِـ  23 عثِـ ال٣ؿم  .5

 زاهُا: الكادز الاكادًمي

 أ : أعضاء هُئت الخدَزع

 108 ٢ؿم اإلا٨خبتعثِـ  27

 113 ؤو٫  ٖامتٖال٢اث ؤزهاجى 

 116 الُتم قئىن  ٦بحر ؤزهاجى  28 ؤؾخــــــــــاط

ىن  تعثِـ  30 ألاؾخاطه اإلاخٟٚغ  124 ٢ؿم الكئىن ؤلاصاٍع

 130 ٢ؿم ؤلاؾخد٣ا٢اثعثِـ  31 ؤؾخاط مؿاٖض

 131 والخىعٍضاث  إلاساػن عثِـ ا 33 مضعؽ

ع  ب: معاووي اعضاء هُئه الخدَز

 مضعؽ مؿاٖض

 

35 

اثعثِـ   139 ٢ؿم اإلاكتًر

 143 الخٛظًت ؤزهاجى

   36 مٗــــُـض

   37 الىخداث العاملت بالكلُت

   38 وخضة يمان  الجىصة

   47 وخضة بصاعة الاػماث وال٩ىاعر

ب    50 وخضة الخضٍع

جحن وخضة    54 مخابٗت الخٍغ

   55 الىاٞضًً م٨خب صٖم

م    57 وخضة ال٣ُاؽ والخ٣ٍى

   59 البِئت زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت وخضة

   62 وخداث ذاث ظابع خاص

   63 مغ٦ؼ الخضماث والضعاؾاث الٗلمُت

   64 مغ٦ؼ مغا٢بت ال٣ُـ الًٟاجى

 

 

 

 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 5 - 

 

 

 وإلاعداد لجىت إلاشساف
 الكلُت عمُد أ.د/ماهس خلمي هالل

 مدًس وخدة ضمان الجىدة د/ ئيهاب عبد السؤف

ف ًديى  مدًس وخدة ضمان الجىدة الظابم أ.د/ مدمد شٍس

ً  مدًس وخدة ضمان الجىدة الظابم أ.م.د/ خاجم عبد املىعم املٍص

 هائب مدًس وخدة ضمان الجىدة الظابم د/ مدمد عصام عبد الىهاب

 لُتأمين الك الظُد/ أخمد مدمد عبد البازي 

 

 (2017لجىت الخددًث )ًىهُى 

 زئِع معُاز الهُكل الخىظُمى –مدزض بلظم الكُمُاء  د/ مها اطماعُل ابساهُم                       

 مدًس ئدازة جسجِب الىظائف بادازة الجامعت الظُد/ أًمً مدمد

ت وخدة ضمان الجىدة  ألاطخاذة /أمىُت ممدوح عبد زبه                طكسجاٍز

 

 لجىت املساجعت والعباعت 
 مدًس وخدة ضمان الجىدة د/ ئيهاب عبد السؤف

 زئِع معُاز الهُكل الخىظُمى –مدزض بلظم الكُمُاء  د/ مها اطماعُل ابساهُم                       

 معُده بلظم الىباث و املُكسوبُىلىجي م/ ئطساء مدمد العصب

 ُتأمين الكل الظُد/ أخمد مدمد عبد البازي 

ت وخدة ضمان الجىدة ألاطخاذة /أمىُت ممدوح عبد زبه                طكسجاٍز

ت وخدة ضمان الجىدة ألاطخاذة / منى وجُه مسس ى                    طكسجاٍز
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جعمذ كلُت العلىم جامعت خلىان  أن جدلم الخميز فى جلدًم خدمت حعلُمُت فى 

 علمى الخعبُلى والخكىىلىجُا الحدًثت.مجال العلىم ألاطاطُت والبدث ال
 

 

 

 

 

 

 

ج  كلُت العلىم جامعت خلىان مإطظت حعلُمُت  خكىمُت  حعمل على ئعداد خٍس

مخميز علمُا كادز على املىافظت فى طىق العمل وذلك مً خالل جلدًم بسامج 

أكادًمُت فى مجال العلىم ألاطاطُت والخعبُلُت  ظبلا ملعاًير الجىدة وبدىر 

ث علمُت لبىاء كاعدة بدثُت جكىىلىجُت مخعىزة  واملشازكت الفعالت فى ودزاطا

 خدمت وجىمُت املجخمع مدلُا وئكلُما .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زؤٍت الكلُت

 زطالت الكلُت
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ا
 ادًمُتــــاللُاداث ألاك:  أوال

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 خخُاز اللُاداث ألاكادًمُتا
ى ضسوزة وجىد كُادة لد هصذ املعاًير اللىمُت لجىدة الخعلُم في معُاز اللُادة و الحىكمت علل

س و الظعي ئلي الخميز، وكادزة علي وضع الظُاطاث الالشمت لرلك و  واعُت جدبني فكس الخعٍى

مكً الخىصل ئلى  اجخاذ اللسازاث في ئظاز شمني مالئم ًضمً كفاءة و فاعلُت املإطظت. ٍو

 الخعىاث الالشمت لصُاغت معاًير اخخُاز اللُاداث ألاكادًمُت وجدلُلها كما ًلي:

 .. نُاٚت مٗاًحر الزخُاع ال٣ُاصاث ألا٧اصًمُت1

 .. وي٘ آلالُاث اإلا٣ترخت الزخُاع ال٣ُاصاث ألا٧اصًمُت2

 .ألا٧اصًمُت . جُٟٗل مٗاًحر ازخُاع ال٣ُاصاث3

 العمُد 
 عمُد الكلُت -مظمي الىظُفت :

 طخاذ أ -الدزجت العلمُت :

ظبلا لللاهىن الجدًد الري أكسه  ئطدىادا للاهىن آلُاث وكىاعد اخخُاز اللُاداث الجامعُت،

 .زئِع الجمهىزٍت والري اهخهى مً ئعدادها املجلع ألاعلى للجامعاث

إل ٖلى ال٣اهىن ع٢م ) لى ٢غاع  1972( لؿىت 49بٗض الَا فى قإن جىُٓم الجامٗاث والثدخه الخىُٟظًت، ٖو

ؤخ٩ام ٢اهىن جىُٓم الهاصع بكإن حٗضًل  2014لؿىت  52عثِـ حمهىعٍت مهغ الٗغبُت بال٣اهىن ع٢م 

ُٟت جًمىذ اإلااصة الثاهُت: الجامٗاث  ًهضع بدك٨ُل اللجىت اإلاسخهت بترقُذ ألاؾاجظة اإلاخ٣ضمحن لكٛل ْو

ٖمُضة ٧لُت ؤو مٗهض، ٢غاعا مً عثِـ الجامٗت ٖلى ؤن جخ٩ىن هظه اللجىت مً زمؿت ؤًٖاء ًخىلى عثِـ 

هىاب عثِـ الجامٗت والتى ٌؿىض له عثاؾت اللجىت، الجامٗت ازخُاع زالزت مجهم، ٖلى ؤن ٩ًىن مً بُجهم ؤخض 

خىلى مجلـ ال٩لُت ؤو اإلاٗهض ازخُاع الازىحن البا٢ُحن، ٖلى ؤن ًخم ازخُاع مغشر اخخُاَى مً ٧ل مً  ٍو

٩ىن مضة الٗماصة زالر ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة، وبطا لم ًدؿً  الجهخحن الؿاب٤ ؤلاقاعة بلحهما، ٍو

ىهىم ٖلحها الزخُاع ٖمُض ال٩لُت ؤو اإلاٗهض ىأي ؾبب مً ألاؾباب، ٞلغثِـ الجامٗت ؤن اجساط ؤلاحغاءاث اإلا

 بالٗمل إلاضة ٖام واخض".
ً
 ٩ًل٠ مً ًغاه إلصاعة ال٩لُت ؤو اإلاٗهض باٖخباعه ٢اثما

 

لى للجامٗاث مٗاًحر ويىابِ الترشر إلاىهب عثاؾت الجامٗت ؤو ٖماصة ال٩لُت ؤو  ٦ما خضص اإلاجلـ ألٖا

مُض ال٩لُت ؤو اإلاٗهض ؤن ٩ًىن اإلاخ٣ضم للترقُذ مً اإلاٗهض،  ُٟتى عثِـ الجامٗت ٖو خُث ٌكتٍر للترشر لْى

، ؤال ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلُه ب٣ٗىبت حىاثُت فى بخضي الجغاثم اإلاىهىم ألاؾاجظة الٗاملحن بالجامٗت

مت  ٖلحها فى ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤو ما ًمازلها مً حغاثم فى ال٣ىاهحن الخانت ؤو ب٣ٗىبت ت فى حٍغ م٣ُضة للخٍغ

ُٟت مً طاث  مسلت بالكٝغ ؤو ألاماهت، ؤال ٩ًىن ٢ض و٢٘ ٖلُه حؼاء جإصًبى، ٖضم ؾب٤ قٛل اإلاخ٣ضم لْى

ُلت مضة جىلُه اإلاىهب.  ؤي مىهب خؼبى و٢ذ الترشر َو
ً
 الضعحت إلاضجحن مخهلخحن ؤال ٩ًىن اإلاغشر مخىلُا

 

ً جىُٓم ٖمل اللجىت وازخهاناتها ٢غع اإلاجلـ ؤن الن ًٖ زلى الىُْٟت ٢بل جهاًت  ٖو جسخو اللجىت باإٖل

ً ٖلى ألا٢ل، ٞخذ باب الخ٣ضًم وجل٣ى ألاوعا١ إلاضة ؤؾبٕى ٖلى ألا٢ل، ٖلى ؤن ًخ٣ضم اإلاغشخىن  اإلاضة بكهٍغ

 بالؿحرة 
ً
ا بإوعا١ جغقُدهم بلى اللجىت مخًمىت َلب الترقُذ وبُان خالت عؾمى مً ال٩لُت اإلاسخهت مكٟٖى

غ١ ؤلانالح وم٣ترخاث الظاجُت للمغشر،  ضها وزُت الٗمل الخانت به، مبِىا بها ؤوحه ال٣هىع َو وما ًٍا

ُٟت اإلاخ٣ضم لها ٦ما ًلتزم بخ٣ضًم ٧ل ما جُلبه مىه لجىت ؤلاقغاٝ مً مؿدىضاث  غ َب٣ا للْى الخىمُت والخٍُى

اقغ ٖلى مل٠ الخ٣ضًم مً عثِـ اللجىت وؤًٖائها بما ًُٟض ؾاٖت وجاٍع ؿلم الػمت للترقُذ، ٍو ش الخ٣ضًم َو
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 مً عثِـ اللجىت، بلى 
ً
ش اؾخالمه ومى٢ٗا اث اإلال٠ وؾاٖت وجاٍع اإلاغشر بًهاال باالؾخالم، مبِىا ُٞه مدخٍى

حاهب ٞدو ؤوعا١ اإلاخ٣ضمحن، واؾدبٗاص ٚحر اإلاؿخىفى للكغوٍ ال٣اهىهُت للترقُذ ب٣غاع مؿبب مجها ًثبذ 

ها مً َٗىن ٖلى اإلاغشخحن زال٫ زالزت ؤًام مً مًمىهه فى مدايغ ؤٖما٫ اللجىت، البذ ُٞما ٣ًضم بلح

ش ٚل٤ باب الُٗىن، ٦ما جسخو اللجىت  اؾدُٟاء ٧اٞت ألاوعا١ اإلاخٗل٣ت بالًُٗ، بدض ؤ٢ص ى ؤؾبٕى مً جاٍع

بةٖضاص الجضو٫ الؼمجى لٗغى اإلاغشخحن لبرامجهم حٗغى اللجىت ٢غاعها بازخُاع ؤًٞل زالزت مغشخحن مً 

لى للجامٗاث، جهضع ٢غاعاث بحن ؤٖلى زالزت، خانلحن ٖلى  ٣ا للخ٣ُُم اإلاٗخمض مً اإلاجلـ ألٖا الضعحاث ٞو

غها بلى وػٍغ الخٗلُم الٗالى باليؿبت لغثِـ الجامٗت وبلى عثِـ الجامٗت  ٘ ج٣ٍغ اللجىت بإٚلبُت ؤًٖائها وجٞغ

 باليؿبت للٗمُض.
 

غها بلى ٘ ج٣ٍغ وػٍغ الخٗلُم الٗالى، وج٩ىن  وجيخهى ؤٖما٫ اللجىت اإلاسخهت بازخُاع عثِـ الجامٗت بمجغص ٞع

 مضة ٖمل لجىت ازخُاع ٖمضاء ال٩لُاث واإلاٗاهض ؾىت ؤ٧اصًمُت واخضة.
 

لى للجامٗاث  لى للجامٗاث بغثاؾت ؤمحن اإلاجلـ ألٖا ت ٢اهىهُت باإلاجلـ ألٖا ٦ما ج٣غع حك٨ُل لجىت اؾدكاٍع

لى للجامٗاث واإلاؿدكاع ال٣اهىوى ل ت اإلاؿدكاع ال٣اهىوى للمجلـ ألٖا ًٍى ىػٍغ الخٗلُم الٗالى جسخو هظه ٖو

 ٢اهىهُا، وجخل٣ى ؤًت اؾخٟؿاعاث مً ؤي مً 
ً
اللجىت بٟدو ؤًت جٓلماث حٗغى ٖلحها وجبضي فى قإجها عؤًا

، وجسخو ٦ظل٪ بما ًدُله بلحها وػٍغ 2014( لؿىت 52الجامٗاث ُٞما ًخٗل٤ بخُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م )

لى للجام  ٗاث.الخٗلُم الٗالى وعثِـ اإلاجلـ ألٖا

٦ما جم جدضًض ماصة اهخ٣الُت ههذ ٖلى ؤن جبضؤ ؤو٫ بحغاءاث حُٗحن عثِـ الجامٗت ؤو ٖمُض ال٩لُت ؤو اإلاٗهض 

 مً الُىم الخالى لهضوع هظا ال٣غاع، ٖلى ؤن جيخهى  2014( لؿىت 52الهاصعة بخُب٤ُ ال٣اهىن ع٢م )
ً
اٖخباعا

.
ً
ض ٚاًخه زالزىن ًىما  ؤلاحغاءاث فى مٖى

 

  -الاخخصاصاث :
 

بشان جىظُم  1972لظىه  49مً الالئده الخىفُرًه لللاهىن زكم  34واملاده  33ظبلا للماده 

 ص في الخالي : لخخصاصاث عمُد الكلُه جخالجامعاث فان اخ
 

لي للجامٗاث ُٞما ًسو ال٩لُت. واإلاجلـ  جىُٟظ ٢غاعاث  مجلـ ال٩لُت -1  الٖا

حها في ال٣ىاهحن واللىثذ اإلاٗمى٫ بها ٩ًىن للٗمُض الؿلُه اإلاسىله لى٦ُل الىػعاهاإلاىهىم ٖل -2

 ملحن مً ٚحر ؤًٖاء هُئه الخضَعـ بال٩لُت.باليؿبه للٗا

ت واإلاالُت في خضوص الؿُاؾت التي  -3 ٣ًىم بخهٍغ٠ امىع ال٩لُت وؤصاعة الكئىن الٗلمُت والاصاٍع

٣ا الخ٩ام ال٣ىاهحن    عؾمها مجلـ الجامٗت ومجلـ ال٩لُت واللىائذ واللسازاث املعمىل ٞو

خىلي   -: بها ٍو

 ومخابٗه جىُٟظها ت والٗلمُتالخٗلُمُ ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص الخُت. 

 ت والٗاملحن بال٩لُت  .الخيؿ٤ُ بحن الاحهؼة الٟىُت والاصاٍع

 مً هُئاث الخضَعـ  ل٩لُتن اؾخ٨ما٫ خاحه االٗمل ٖلي ج٣ضًم الا٢تراخاث بكإ

حرها .  صواثالا ججهحز ث و والٟئاث اإلاؿاٖضه ألازغي واإلايكإ والٟىُحن  ٚو
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 وخٟٔ الىٓام صازل ال٩لُت واباٙل عثِـ الجامٗت ًٖ والامخداهاث  مغا٢به ؾحر الضعاؾت

ًٖاء هُئه ت وما ًيؿب الي اخض ؤُهه اإلاؿاؽ بؿحر الٗمل بال٩ل٧ل ما مً قإ

 .الخضَعـ

 ت بال٩لُت ومغا٢بت  .اٖمالهم ألاقغاٝ ٖلي الٗاملحن وألاحهؼة الاصاٍع

 غ ًٖ قئىن ال٩لُت ت واإلاالُت بٖضاص ج٣ٍغ  ٧ل ٖام حامعي .  جهاًتفي  والٗملُت الخٗلُمُت والاصاٍع

 زغي ممازله٫ ؤٖماال٣ُامبما ٌؿىض بلُه مً ؤ. 
 

دبعه ماًلي :   -ٍو

 الٗال٢اث الٗامه. -

 ؤماهه مجلـ ال٩لُه.  -

 م٨خب ٖمُض ال٩لُت.   -

 وخضه يمان الجىصة. -

م  -  .الُالبي وخضه ال٣ُاؽ و الخ٣ٍى

 وخضه ألامخدان و ال٨ىترو٫ -

 

  -املظدىداث املعلىبه :

غ ألا  -  .صاء الجامعي باحخُاػ الضوعاثبٞاصه مً مغ٦ؼ جٍُى

غ والجىصة.ٞاصه مً وخضه ب - خماص باإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ الخٍُى  يمان الجىصة والٖا

ُٟي بٞاصه مً قئىن ؤًٖاء هُئه الخضَعـ بالؿحرة الظاجُت -  ./ الخضعج الٗلمي والْى

ث والىضواث واإلاكغوٖاث الخُب٣ُُت مي والبدثي واإلااجمغاٞاصه مً الًٗى بمجمل اليكاٍ الٗلب -

 .واليكاٍ الجامعي واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت

ؿُت والخٗلُمُت.ٞاصه مً عثِـ مجلب -  ـ ال٣ؿم الٗلمي باإلاهام الخضَع

غ ًٖ مؿخىي ج٣ُُم ٦ٟاءه ألا  ٞاصهب -  .صاء للًٗىبخ٣ٍغ
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 وكُل الكلُت لشئىن الخعلُم و العالب 
 

 وكُل الكلُه لشئىن الخعلُم والعالب  -ُفه :مظمي الىظ

 

 أطخاذ -الدزجه العلمُه :
 

 

  -الضىابغ اللاهىهُت :

بشان جىظُم الجامعاث ٌعين زئِع  1972( لظىه 49مً اللاهىن زكم ) 47ظبلا للماده 

ملده  الجامعت وكُل الكلُت مً بين ألاطاجره العاملين بالكلُه بىاءا علي جسشُذ العمُد وذلك

 ر طىىاث كابلت للخجدًدزال 
 

  -: تشسوط ومعاًير شغل الىظُف

 ؤن ًخمخ٘ بم٩اهه ٖلمُت وؾمٗت َُبت بما ٨ًٟي لجٗل اعاثه مىي٘ اخترام في ال٩لُت والجامٗت.  -1

ه و٢ُاصًه.  -2  لضًه زبره بصاٍع

غ والجىصة.  -3  طو عئٍه وزبره في ؤٖما٫ الخٍُى

ُٟي ٌكهض بالتزام والجزاهت.  -4  سجل ْو

٤ الٗمل.  ’ال٣ضعه ٖلي ٢ُاص -5  ٍٞغ
 

 

 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 03 - 

 

 

 

 

 

  -الاخخصاصاث :

 بشأن جىظُم الجامعاث 1972لظىه  49مً الالئده الخىفُرًبه لللاهىن زكم  35ظبلا للماده 

 ٞان ازخهاناث و٦ُل ال٩لُه لكئىن الخٗلُم والُالب جدذ بقغاٝ ٖمُض ال٩لُه  جخلخو في الاحي : 

ب   -1  الٗملي للُالب. جهٍغ٠ قئىن الُلبت في ال٩لُت وألاقغاٝ ٖلي الخضٍع

ىه لٗغيها   -2 صعاؾه م٣ترخاث ألا٢ؿام بكإن الىضب للخضَعـ والامخداهاث مً زاعج ال٩لُت جَى

 ٖلي مجلـ ال٩لُت.

ايُت وألاحخماُٖت للُالب.   -3 اًه الكئىن الٍغ  ؤلاقغاٝ ٖلي ٖع

ت في ال٩لُت.   -4  ؤلاقغاٝ ٖلي مخابٗت جضَعـ اإلا٣غعاث ال٣ىمُت والتربُت الٗؿ٨ٍغ

 الُالب الىاٞضًً.  الاقغاٝ ٖلي  -5

 بٖضاص  ما ٌٗغى ٖلي اإلااجمغ الؿىىي الٗلمي ُٞما ًسهه.   -6

اث اإلاخٗل٣ت بكئىن الُالب ٖلي مجلـ قئىن الخٗلُم بالجامٗت.   -7  ٖغى ٧اٞه إلاىيٖى

 جدب٘ هخاثج الُالب وصعاؾت ألاخهاثُاث الخانت بها وج٣ضًم الخىنُاث الالػمه بلي مجلـ ال٩لُت.   -8

 ىذ الضعاؾُت.جىُٓم اإلا٩اٞأث واإلا  -9

 جِؿحر َب٘ ووكغ ال٨خب واإلاظ٦غاث الضعاؾُت.  -10

اعاث والاوكُت الٗلمُت اإلاىاؾبت للُالب.  -11 ً الجمُٗاث الٗلمُت وجىُٓم الٍؼ  حصجُ٘ ج٩ٍى

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ممازلت.   -12

دبعه ألاكظام ألاجُت :   -ٍو

 . الُالبقئىن ٢ؿم  -

 ٢ؿم قئىن الخغحُحن -

اًه الكباب.  -  ٢ؿم ٖع

  ٢ؿم الىخضه الٗالحُه -

 اإلاٗامل. -

 ؾحر الضعاؾه. -

 

  -املظدىداث املعلىبت :

غ ألاصاء الجامعي بةحخُاػ الضوعاث.  -  بٞاصه مً مغ٦ؼ جٍُى

غ والجىصة.  - خماص باإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ الخٍُى  بٞاصه مً وخضه يمان الجىصة وألٖا

ُٟي. بٞاصه مً قئىن ؤًٖاء هُئه الخضَعـ بالؿحرة الظاجُت / الخضعج الٗل -  مي والْى
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اث الخُب٣ُُت  بٞاصه مً الًٗى بمجمل اليكاٍ الٗلمي والبدثي  واإلااجمغاث والىضواث واإلاكٖغ

 واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت واليكاٍ الجامعي.

ؿُت والخٗلُمُت.  -  بٞاصه مً عثِـ مجلـ ال٣ؿم الٗلمي باإلاهام الخضَع

غ ًٖ مؿخىي ج٣ُُم ٦ٟاءه ألاصاء للًٗى.  -  بٞاصه بخ٣ٍغ

 

 -ث املعلىبت :إلاجساءا

ت والثدخت الخىُٟظًت.  -  جُب٤ُ مىاص ال٣اهىن لخىُٓم الجامٗاث اإلاهٍغ

 جُب٤ُ اإلاٗاًحر الٗامت لالزخُاعوالكغوٍ اإلاٗخمضة واإلاىز٣ت.  -

 بؾدُٟاء اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت.  -

 مظ٦غه ؤ.ص/ ٖمُض ال٩لُت.  -

 مظ٦غه بصاعه قئىن ؤًٖاء هُئه الخضَعـ بالجامٗت.  -

 ٢غاع عثِـ الجامٗت.  -

 بنضاع ٢غاع ال٩لُت الخىُٟظي.  -

 

 املعُاز ألاول: الكفاءة

اث٠ ال٣ُاصًت ) و٦ُل  1972( لؿىت 49بؾدىاصا بلى ٢اهىن جىُٓم الجامٗاث ع٢م )  ٩ًىن ازخُاع الْى

٤ الترقُذ اإلاباقغ للؿلُت اإلاسخهت بالخُٗحن مً ٢بل ٖمُض ال٩لُت بدُث  ال٩لُت( وطل٪ بٍُغ

 -:ًىُب٤ ٖلُه الكغوٍ الخالُه

 ؤن ٩ًىن اإلاخ٣ضم مً ألاؾاجظة الٗاملحن بال٩لُت.. 1

ت حىاثُت فى بخضي الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها فى ٢اهىن 2 . الا ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلُه ب٣ٍٗى

مت مسلت  ت فى حٍغ ال٣ٗىباث ؤو ما ًمازلها مً حغاثم فى ال٣ىاهحن الخانت ؤو ب٣ٗىبت م٣ُضة للخٍغ

 اٖخباعه.بالكٝغ ؤو الاماهت ما لم ٨ًً ٢ض عص بلُه 

 . الا ٩ًىن ٢ض و٢٘ ٖلُه حؼاء جإصًبى ما لم ٨ًً ٢ض جم مدىه.3

ُٟت مً طاث الضعحت إلاضجحن ٧املخحن.4  . ٖضم ؾب٤ قٛل اإلاخ٣ضم لْى

 

 املعُاز الثاوى: اليشاط العلمي

. مخابٗت البدث الٗلمي بيكغ ؤبدار و ؤلاقغاٝ ٖلى عؾاثل ٖلمُت و اإلاكاع٦ت في اإلاكغوٖاث 1

غ.البدثُت و مكغو   ٖاث الخٍُى
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ت و اللُادًت  املعُاز الثالث: اللدزاث إلاداٍز

غ.1  . ال٣ضعة ٖلى وي٘ عئٍت قاملت و جدضًض ؤهضاٝ و بغامج جىُٟظًت إلاكغوٖاث الخٍُى

 . مهاعة الخسُُِ الاؾتراجُجي و ال٣ضعة ٖلى بصاعة الخسُُِ الضًىام٩ُي.2

 إلصاعة الكإن الجامعي.. ؤلاإلاام بالجىاهب اإلاالُت و ال٣اهىهُت الالػمت 3

ت و ألا٧اصًمُت4 بُت و هضواث في الكاون ؤلاصاٍع  :. خًىع صوعاث جضٍع

بِخحن ٖلى ألا٢ل في )بصاعة الى٢ذ وخل ألاػماث   –ال٣ُاصة الخى٦مت  –* الخهى٫ ٖلى صوعجحن جضٍع

 ت(بصاعة اإلاىاعصالبكٍغ –مٗاًحر الهُئت ال٣ىمُت في اٖخماص اإلااؾؿاث  –الخسُُُاالؾتراجُجي 

ت ٖلى مؿخىي ال٣ؿم و ال٩لُت.5  . اإلاكاع٦ت الٟٗالت في اإلاجالـ و اللجان الٗلمُت و ؤلاصاٍع

 

 املعُاز السابع:املشازكت في ألاوشعت و الخدماث العالبُت

ايُت للُالب و اإلاجخم٘.1  . اإلاكاع٦ت في جىُٟظ ؤوكُت ز٣اُٞت و ٖلمُت و احخماُٖت و ٍع

 وال٨خب واإلاالٟاث الضعاؾُت. . ٣ًىم بةٖضاص اإلا٣غعاث الخٗلُمُت2

 . ٌؿاهم في بهخاج اإلا٣غعاث والامخداهاث الغ٢مُت.3

ٗها إلاؿاًغة الىٓم الٗاإلاُت في الخٗلُم و 4 م اإلاىاهج الضعاؾُت و جَُى غ و ج٣ٍى . اإلاكاع٦ت في جٍُى

اء بمخُلباث ؾى١ الٗمل.  الخٗلم للٞى

 

 .نزاهتاملعُاز الخامع:السجل الىظُفي الري ٌشهد بااللتزام و ال

 الؿمٗت و اإلا٩اهت الٗلمُت في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت و اإلاجخمُٗت.

 

 املعُاز الظادض :الخعاون و العالكت العُبت مع الصمالء والسؤطاء

 بخترام ال٣ُم و الخ٣الُض الجامُٗت و الٗال٢اث الُُبت صازل الىؾِ الجامعي.
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  و البدىر لدزاطاث العلُالشئىن اوكُل الكلُت 
 

 وكُل الكلُت لشئىن الدزاطاث العلُا والبدىر -مظمي الىظُفت :

 طخاذ أ -الدزجه العلمُت :
 

 

  -: الضىابغ اللاهىهُت

 جىظُم الجامعاث ٌعين زئِع الجامعتن بشأ 1972( لظىت 49زكم )مً اللاهىن  47ظبلا للماده 

 زالزت طىىاث كابلت ملده علي جسشُذ العمُد وذلك بىاء لُت مً بين أطاجره الكلُتوكُل الك

 . للخجدًد

 

  -: شسوط ومعاًير شغل الىظُفت

 . ؤن ًخمخ٘ بم٩اهه ٖلمُت وؾمٗت َُبه بما ٨ًٟي لجٗل ؤعاثه مىي٘ بخترام في ال٩لُتوالجامٗت -1

ت و٢ُاصًت. -2  لضًه زبره بصاٍع

غ والجىصة. -3  طو عئٍت وزبره في ؤٖما٫ الخٍُى

ُٟي ٌكهض بااللتزام والجزاهت.س -4  جل ْو

٤ الٗملال٣ضعه ٖلي  -5  .٢ُاصه ٍٞغ
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 -الاخخصاصاث :

بكإن جىُٓم الجامٗاث  1972لؿىه  49ًه لل٣اهىن  ع٢م مً الالثده الخىُٟظ 35َب٣ا  للماصه 

لٗلُا والبدىر والٗال٢اث الث٣اُٞت جدذ بقغاٝ للضعاؾاث ا ث و٦ُل ال٩لُتن ازخهاناوالخام بإ

 ٖمُض ال٩لُت
 

 -:جخلخص في الاحي

ُت في ال٩لُت بىاء ٖلي ا٢تراخاث مجالـ ألا٢ؿام ث الٗلُا والبدىر الٗلمٖضاص زُه الضعاؾاب  -1

 واللجان اإلاسخهت.

 مخابٗه جىُٟظ هظه الخُت في ألا٢ؿام اإلاسخلٟت بال٩لُت. -2

 .نؤلاقغاٝ ٖلي اليكغ الٗلمي في ال٩لُت ومخابٗه جىُٟظ الؿُاؾُت اإلاغؾىمت في هظا الكإ -3

 الٗلمُت في ال٩لُت وجىلي قئىن الٗال٢اث الخ٩اٞئُت الخاعحُت جىُٓم اإلااجمغاث والىضواثا٢تراح -4

 ٖلي اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي ُٞما ًسو ال٩لُت.ٖضاص ما ٌٗغى ب -5

 .الضوعٍاثو وا٢تراح الخُه لتزوٍضها بال٨خب واإلاغاح٘  ٨خبتقغاٝ ٖلي قئىن اإلاؤلا  -6

٣ا  -7 للبرامج اإلا٣ترخت مً زال٫ لجان بٖضاص مكغوٕ محزاهُت البدث الٗلمي في ال٩لُت وجىػَٗها ٞو

 الضعاؾاث الٗلُا والبدىر بال٩لُت.

حن الىٓغ في ا٢تراخاث مجالـ ألا٢ؿام بكإ -8 غ اإلاكٞغ ن حسجُل عؾاثل اإلااحؿخحر والض٦خىعاه وج٣اٍع

ن الخ٨م ٖلي الغؾاثل مً زال٫ لجىت الضعاؾاث الٗلُا والبدىر ٢بل الٗغى ٖلي وحُٗحن لجا

 مجلـ ال٩لُت.

 ا ٌؿىض الُه مً اٖما٫ ممازله .ال٣ُام بم -9

 

دبعه    -جُه :الا ألاكظامٍو

 .الضعاؾاث الٗلُا ٢ؿم -

 الٗال٢اث الث٣اُٞت.٢ؿم  -

 .ال٩لُه م٨خبت -

 م٨خب الىاٞضًً -

 م٨خب الاعقاص ألا٧اصًمي -

  -: املعلىبتاملظدىداث 

غ ألا  ٞاصهب -  .ال٣ضعاث ء الجامعي باحخُاػ الضوعاث الخانت بدىمُتصامً مغ٦ؼ جٍُى
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غ والجىصة.بٞاصه م - خماص باإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ الخٍُى  ً وخضة يمان الجىصة وألٖا

ُٟي. -  بٞاصه مً قئىن ؤًٖاء هُئه الخضَعـ بالؿحرة الظاجُت / الخضعج الٗلمي والْى

اث البدثُت  ٞاصه مً الًٗى بمجمل اليكاٍ الٗلمي والبدثي  واإلااجمغاث والىضواث ب - واإلاكٖغ

 عي.واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت واليكاٍ الجام

ؿُت والخٗلُمُت.ٞاصه مً عثِـ مجلب -  ـ ال٣ؿم الٗلمي باإلاهام الخضَع

 .صاء للًٗىٍغ ؾىىي ًٖ مؿخىي ج٣ُُم ٦ٟاءه ألا ٞاصه بخ٣غ ب -

 

 -: إلاجساءاث املعلىبت

 ٍت والثدخت الخىُٟظًت.جُب٤ُ مىاص ال٣اهىن لخىُٓم الجامٗاث اإلاهغ  -

 ىز٣ت.والكغوٍ اإلاٗخمضة واإلا جُب٤ُ اإلاٗاًحر الٗامه لالزخُاع  -

 بؾدُٟاء اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت. -

 مظ٦غه ؤ.ص/ ٖمُض ال٩لُت. -

 مظ٦غه بصاعه قئىن ؤًٖاء هُئه الخضَعـ بالجامٗت. -

 ٢غاع عثِـ الجامٗت. -

 .الخىُٟظي ال٩لُت نضاع ٢غاع ب -

 املعُاز ألاول: الكفاءة

َإل ٖلى للجامٗاث بكغوٍ اهخساباث ال٣ُاصاث الا٧اصًمُت و بٗض الا اصا بلى ٢غاع اإلاجلـ ألا ؾدىب

 .1972( لؿىت 49ٖلى ٢اهىن جىُٓم الجامٗاث ع٢م )

 (1مادة )

٤ الترقُذ اإلاباقغ للؿلُت اإلاسخهت  اث٠ ال٣ُاصًت ) و٦ُل ال٩لُت( وطل٪ بٍُغ ٩ًىن ازخُاع الْى

 .بالخُٗحن مً ٢بل ٖمُض ال٩لُت

 (2مادة )

 ؾاجظة الٗاملحن بال٩لُت.. ؤن ٩ًىن اإلاخ٣ضم مً ألا 1

ت حىا. الا ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ2 خضي الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها فى ٢اهىن ثُت فى ؤ٨م ٖلُه ب٣ٍٗى

مت مسلت م٣ُضة لل زلها مً حغاثم فى ال٣ىاهحن الخانت او ب٣ٗىبتال٣ٗىباث او ما ًما ت فى حٍغ خٍغ

 ماهت ما لم ٨ًً ٢ض عص الُه اٖخباعه.بالكٝغ او ألا 

 . الا ٩ًىن ٢ض و٢٘ ٖلُه حؼاء جإصًبى ما لم ٨ًً ٢ض جم مدىه.3

ُٟت مً طاث الضعحت إلاضجحن ٧املخحن.4  . ٖضم ؾب٤ قٛل اإلاخ٣ضم لْى
 

 املعُاز الثاوى: اليشاط العلمي

مخابٗت البدث الٗلمي بيكغ ؤبدار و ؤلاقغاٝ ٖلى عؾاثل ٖلمُت و اإلاكاع٦ت في اإلاكغوٖاث 

غ.  البدثُت و مكغوٖاث الخٍُى
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ت و اللُادًت  املعُاز الثالث: اللدزاث إلاداٍز

غ.. ال٣ضعة ٖل1  ى وي٘ عئٍت قاملت و جدضًض ؤهضاٝ و بغامج جىُٟظًت إلاكغوٖاث الخٍُى

 . مهاعة الخسُُِ الاؾتراجُجي و ال٣ضعة ٖلى بصاعة الخسُُِ الضًىام٩ُي.2

 . ؤلاإلاام بالجىاهب اإلاالُت و ال٣اهىهُت الالػمت إلصاعة الكإن الجامعي.3

ت و ألا4 بُت و هضواث في الكاون ؤلاصاٍع  :٧اصًمُت. خًىع صوعاث جضٍع

بِخحن ٖلى ألا٢ل في )بصاعة الى٢ذ وخل ألاػماث   –ال٣ُاصة الخى٦مت  –* الخهى٫ ٖلى صوعجحن جضٍع

ت( –مٗاًحر الهُئت ال٣ىمُت في اٖخماص اإلااؾؿاث  –الخسُُُاالؾتراجُجي   بصاعة اإلاىاعصالبكٍغ

ت ٖلى مؿخىي ال5٣  ؿم و ال٩لُت.. اإلاكاع٦ت الٟٗالت في اإلاجالـ و اللجان الٗلمُت و ؤلاصاٍع
 

 املعُاز السابع:السجل الىظُفي الري ٌشهد بااللتزام و النزاهت

 الؿمٗت و اإلا٩اهت الٗلمُت في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت و اإلاجخمُٗت.

 املعُاز الخامع :الخعاون و العالكت العُبت مع الصمالء والسؤطاء

 الجامعي.اخترام ال٣ُم و الخ٣الُض الجامُٗت و الٗال٢اث الُُبت صازل الىؾِ 
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 وكُل الكلُت لشئىن خدمت املجخمع و جىمُت البِئت

 
 وكُل الكلُت لشئىن خدمت املجخمع وجىمُت البِئت  -مظمي الىظُفت :

 الدزجت العلمُت :أطخاذ
 

 الضىابغ اللاهىهُت :

 زئِع الجامعت بشأن جىظُم الجامعاث ٌعين 1972( لظىت 49مً الاللاهىن زكم ) 47ظبلا للمادة 

 طخاجرة الكلُت بىاء على جسشُذ العمُد وذلك ملدة زالر طىىاث كابلت للخجدًد .وكُل الكلُت مً أ
 

 شسوط ومعاًير شغل الىظُفت :

 ت َُبت بما ٨ًٟى لجٗل ؤعاثه مىي٘ ؤخترام فى ال٩لُت والجامٗت .ؤن ًخمخ٘ بم٩اهه ٖلمُت وؾمٗ -1

ت و٢ُاصًت . -2  لضًت زبرة بصاٍع

غ والجىصة .طو عئٍت وزبرة فى ؤٖما٫ ال -3  خٍُى

ُٟى ٌكهض باإللتزام والجزاهت . -4  سجل ْو

٤ الٗمل . -5  ال٣ضعة ٖلى ٢ُاصة ٍٞغ

 اث : صالاخخصا

بشأن جىظُم الجامعاث  1972لظىت  49مً الالئدت الخىفُرًت لللاهىن زكم 35ظبلا للمادة 

ٞةن بزخهاناث و٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت وجىمُت البِئت جدذ ؤقغاٝ ٖمُض ال٩لُت  والخاص

 -:خلخو فى ألاحىج
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 بٖضاص الخُِ والبرامج التى ج٨مل صوع ال٩لُت فى زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئت. .1

 بوكاء وبصاعة الىخضاث طاث الُاب٘ الخام التى ج٣ضم زضمتها لٛحر الُالب . .2

ب ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖلى ؤؾخسضام ألاؾالُب الٟىُت والٗلمُت فى قتى  .3 بٖضاص وجىُٟظ بغامج جضٍع

 اإلاجاالث .

 .اث التى حؿتهضٝ اإلاجخم٘ وجىمُت البِئتجمغاث والىضواث الٗلمُت واإلادايغ م اإلاا جىُٓ .4

 لضًه زبرة ٢ُاصًت .ؤن ٩ًىن  .5
 

دبعه ألاكظام  -ألاجُت :ى الىخداث ٍو

 .مخابٗه الخغححنوخضة  -

 .وخضه الخضٍعب -

 الهُاهه وخضة -

 –ىمُه البِئه وخضه زضمه اإلاجخم٘ و ج –وخضه بصاعة ألاػماث وال٩ىاعر ٢ؿم مكغوٖاث البِئه ) -

 .(اإلاٗلىماث خ٨ىىلىحُاوخضه

-  .٤  ٢ؿم جىمُه اإلاىاعص الظاجُه و الدؿٍى
 

 املظدىداث املعلىبت :

غ ألا  -  صاء الجامعى بةهجاػاث الضوعاث الخانت بدىمُت ال٣ضعاث .بٞاصة مً مغ٦ؼ جٍُى

غ والجىصة - خماص باإلاكاع٦ت فى ؤٖما٫ الخٍُى  .بٞاصة مً وخضة يمان الجىصة وؤلٖا

ُٟى . بٞاصة مً - ًاء هُئت الخضَعـ بالؿحرة الظاجُت / الخضعج الٗلمى والْى  قئىن ألٖا

ؿُت والخٗلُمُت . -  بٞاصة مً عثِـ مجلـ ال٣ؿم الٗلمى باإلاهام الخضَع

 بٞاصة بخ٣ضًغؾىىي ًٖ ج٣ُُم ٦ٟاءة ألاصاء للًٗى . -

بدثُت بٞاصة مً الًٗى بمجمل اليكاٍ الٗلمى والبدثى واإلااجمغاث والىضواث واإلاكغوٖاث ال -

 واإلاكاع٦ت اإلاجخُٗت واليكاٍ الجامعى .
 

 إلاجساءاث املعلىبت :

ت والثدخه الخىُٟظًت . -  جُب٤ُ مىاص ال٣اهىن لخىُٓم الجامٗاث اإلاهٍغ

 جُب٤ُ اإلاٗاًحر الٗامت لألزخُاع والكغوٍ اإلاٗخمضة واإلاىز٣ت . -

 بؾدُٟاء اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت . -

 مظ٦غة ؤ.ص/ٖمُض ال٩لُت . -

 ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بالجامٗت . مظ٦غة بصاعة قئىن  -

 ٢غاع عثِـ الجامٗت . -

 نضاع ٢غاع ال٩لُت الخىُٟظي .ب -
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 املعُاز ألاول: الكفاءة

إل ؤؾدىاصا ؤلى ٢غاع اإلاجلـ ألا  ٖلى للجامٗاث بكغوٍ اهخساباث ال٣ُاصاث الا٧اصًمُت و بٗض الَا

 .1972( لؿىت 49ٖلى ٢اهىن جىُٓم الجامٗاث ع٢م )

 

 (1مادة )

٤ الترقُذ اإلاباقغ للؿلُت اإلاسخهت ٩ًىن از اث٠ ال٣ُاصًت ) و٦ُل ال٩لُت( وطل٪ بٍُغ خُاع الْى

 بالخُٗحن مً ٢بل ٖمُض ال٩لُت

 (2مادة )

 ؾاجظة الٗاملحن بال٩لُت.. ؤن ٩ًىن اإلاخ٣ضم مً ألا 1

ت حىا2 خضي الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها فى ٢اهىن ُت فى ؤث. الا ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلُه ب٣ٍٗى

مت مسلت م٣ُضة لل زلها مً حغاثم فى ال٣ىاهحن الخانت او ب٣ٗىبتاو ما ًما ال٣ٗىباث ت فى حٍغ خٍغ

 ماهت ما لم ٨ًً ٢ض عص الُه اٖخباعه.بالكٝغ او ألا 

 . الا ٩ًىن ٢ض و٢٘ ٖلُه حؼاء جإصًبى ما لم ٨ًً ٢ض جم مدىه.3

ُٟت مً طاث الضعحت إلاضجحن ٧املخحن.4  . ٖضم ؾب٤ قٛل اإلاخ٣ضم لْى
 

 لثاوى: اليشاط العلمياملعُاز ا

. مخابٗت البدث الٗلمي بيكغ ؤبدار و ؤلاقغاٝ ٖلى عؾاثل ٖلمُت و اإلاكاع٦ت في اإلاكغوٖاث 1

غ.  البدثُت و مكغوٖاث الخٍُى

 

ت و اللُادًت   املعُاز الثالث: اللدزاث إلاداٍز

غ.1  . ال٣ضعة ٖلى وي٘ عئٍت قاملت و جدضًض ؤهضاٝ و بغامج جىُٟظًت إلاكغوٖاث الخٍُى

 . مهاعة الخسُُِ الاؾتراجُجي و ال٣ضعة ٖلى بصاعة الخسُُِ الضًىام٩ُي.2

 . ؤلاإلاام بالجىاهب اإلاالُت و ال٣اهىهُت الالػمت إلصاعة الكإن الجامعي.3

ت و ألا٧اصًمُت4 بُت و هضواث في الكاون ؤلاصاٍع  :. خًىع صوعاث جضٍع

بِخحن ٖلى ألا٢ل في )بصاعة الى٢ذ   –ال٣ُاصة الخى٦مت  –وخل ألاػماث * الخهى٫ ٖلى صوعجحن جضٍع

ت( –مٗاًحر الهُئت ال٣ىمُت في اٖخماص اإلااؾؿاث  –الخسُُُاالؾتراجُجي   بصاعة اإلاىاعصالبكٍغ

ت ٖلى مؿخىي ال٣ؿم و ال٩لُت.5  . اإلاكاع٦ت الٟٗالت في اإلاجالـ و اللجان الٗلمُت و ؤلاصاٍع
 

 .املعُاز السابع:املشازكت في ألاوشعت اللىمُت

 في الٟاٖلُاث التي جىٓمها ماؾؿاث اإلاجخم٘ الخاعحُت . ٌكاع1٥

 في اللجان الضازلُت بالجامٗت . ًمثل ًٖىا2

غ . ٌك3  والث٣اٞت اإلاجخمُٗتاع٥ في ؤوكُت الخىٍى

ت الخانت بماؾؿاث اإلاجخم٘ . ٌكاع٥ في جىُٟظ اإلاكغوٖاث الخىم4 ؾدكاعاث الٗلمُت ألا  -ٍى

 اإلا٣ضمت لخضمت اإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت.

 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 23 - 

 

 .ُاز الخامع:السجل الىظُفي الري ٌشهد بااللتزام و النزاهتاملع 

 الؿمٗت و اإلا٩اهت الٗلمُت في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت و اإلاجخمُٗت.

 املعُاز الظادض :الخعاون و العالكت العُبت مع الصمالء والسؤطاء

 خترام ال٣ُم و الخ٣الُض الجامُٗت و الٗال٢اث الُُبت صازل الىؾِ الجامعي.ب

 ماكظألا زؤطاء 
 

  زئِع كظم  -:مظمى الىظُفت 

اء  –أكظام الكلُت ) الكُمُاء      اضُاث  –علم الحُىان  –الىباث  –الفيًز  ( الجُىلىجُا –الٍس

 الدزجت العلمُت : أطخاذ

 ن جىظُم الجامعاث بشأ 1972( لظىه 49ً اللاهىن زكم )م 56ظبلا للماده 

كىن حعُِىه بلساز مً زئِع ٌعين زئِع مجلع اللظم مً بين أكدم زالزت أطاجر ة في اللظم ٍو

في  دًد مسة واخدة، وال ٌظسي هراالجامعت بعد أخر زأي العمُد ملدة زالر طىىاث كابلت للخج

عخبر زئِع مجلع  خالت وجىد أكل مً زالزت أطاجرة ئذ جكىن زئاطت مجلع اللظم ألكدمهم. َو

 اللظم مخىدُا عً زئاطت اللظم بخ
ا
 أو وكُال

ا
، وذلك ئذا وجد غيره مً للكلُتعُِىه عمُدا

 ألاطاجرة في اللظم. 

وفي خالت خلى اللظم مً ألاطاجرة، ًلىم بأعمال زئِع مجلظه أكدم ألاطاجرة املظاعدًً 

كىن له بهرا الى  ىظس في شئىن جىظُف لئال عىد ا صف خم خضىز مجلع الكلُتفُه، ٍو

 ألاطاجرة. 

 

  -شسوط ومعاًير شغل الىظُفه :

 امٗت.والج ت َُبت بما ٨ًٟي لجٗل ؤعاثه مىي٘ بخترام في ال٩لُتوؾمٗ ت ٖلمُتؤن ًخمخ٘ بم٩اه (1

ت و٢ُاصًت. (2  لضًه زبره بصاٍع

غ والجىصة. (3  طو عئٍه وزبره في ؤٖما٫ الخٍُى

ُٟي ٌكهض بالتزام والجزاهت. (4  سجل ْو

٤ الٗمل (5  .ال٣ضعه ٖلي ٢ُاصه ٍٞغ

 

  -الاخخصاصاث :

 ن جىظُم الجامعاثبشأ 1972لظىه  49لللاهىن زكم ه مً الالئده الخىفُرً  43و 42 ا للمادهظبل

ت واإلاالُت في ال٣ؿم في خضوص الؿُاؾت  ٌكٝغ عثِـ مجلـ ال٣ؿمن ٞة ٖلى الكئىن الٗلمُت وؤلاصاٍع

 ىأخ٩ام ال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣غاعاث اإلاٗمى٫ بها 
ً
٣ا التي ًغؾمها مجلـ ال٩لُت ومجلـ ال٣ؿم ٞو

خىلى بهٟت زانت.  ٍو
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ما٫ الجامُٗت ألازغي ٖلى ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ا٢تراح جىػَ٘ اإلا (1 دايغاث والضعوؽ وألٖا

 ال٣اثمحن بالخضَعـ في ال٣ؿم وطل٪ للٗغى ٖلى مجلـ ال٣ؿم.

 بٖضاص م٣ترخاث الىضب للخضَعـ مً زاعج ال٩لُت باليؿبت لل٣ؿم للٗغى ٖلى مجلـ ال٣ؿم. (2

 ؿم. ا٢تراح زُت الضعاؾاث الٗلُا والبدىر بال٣ؿم للٗغى ٖلى مجلـ ال٣ (3

 مخابٗت جىُٟظ ٢غاعاث وؾُاؾت مجلـ ال٣ؿم وال٩لُت وطل٪ ُٞما ًسهه. (4

 ؤلاقغاٝ ٖلى الٗاملحن في ال٣ؿم ومغا٢بت ؤٖمالهم. (5

خٟٔ الىٓام صازل ال٣ؿم وبباٙل ٖمُض ال٩لُت ٖلى ٧ل ما مً قإهه اإلاؿاؽ بدؿً ؾحر الٗمل  (6

 بال٣ؿم.

غ في جهاًت ٧ل ٖام حامعي ًٖ قئىن ال٣ؿم الٗلم (7 ت واإلاالُت بٖضاص ج٣ٍغ ُت والخٗلُمُت وؤلاصاٍع

 ىأوحه اليكاٍ في ال٣ؿم ومؿخىي ؤصاء الٗمل وقئىن الضعاؾت 
ً
غ ٖغيا خًمً هظا الخ٣ٍغ ٍو

غى اإلا٣ترخاث بالخلى٫ اإلاالثمت،  والامخداهاث وهخاثجها وبُان ال٣ٗباث التي اٖتريذ الخىُٟظ ٖو

ئت الٗغى ٖلى مجلـ ال غ ٖلى مجلـ ال٣ؿم جَى ٗغى هظا الخ٣ٍغ  ٩لُت.َو

 ًبحن عثِـ مجلـ ال٣ؿم إلاجلـ ال٩لُت وحهت هٓغ مجلـ ال٣ؿم ٖىض هٓغ اإلاؿاثل اإلاٗغويت. (8

ب الٗملي للُالبجهٍغ٠ قئىن الُلبت في ال٩لُت وؤلا  (9  .قغاٝ ٖلي الخضٍع

ه لٗغيها ئجَى صعاؾه م٣ترخاث ألا٢ؿام بكإن الىضب للخضَعـ وألامخداهاث مً زاعج ال٩لُت (10

 .ي مجلـ ال٩لُتٖل

ايُت والاحخماُٖتؤلاقغاٝ  (11 اًت الكئىن الٍغ  .للُالب ٖلي ٖع

ت في ال٩لُت (12  .ؤلاقغاٝ ٖلي مخابٗت جضَعـ اإلا٣غعاث ال٣ىمُت والتربُت الٗؿ٨ٍغ

 .قغاٝ ٖلي الُالب الىاٞضًً ؤلا  (13

 .ٖضاص  ما ٌٗغى ٖلي اإلااجمغ الؿىىي الٗلميب (14

اث اإلاخٗل٣ه بكئىن الُال اٖغى ٧اٞه  (15  .امٗتب ٖلي مجلـ قئىن الخٗلُم بالجإلاىيٖى

جدب٘ هخاثج الُالب وصعاؾت ألاخهاثُاث الخانت بها وج٣ضًم الخىنُاث الالػمت بلي مجلـ  (16

 ال٩لُت.

 .جىُٓم اإلا٨أٞاث واإلاىذ الضعاؾُت (17

 .ب واإلاظ٦غاث الضعاؾُتخجِؿحر َب٘ ووكغ ال٨ (18

ً الجمُٗاث  الٗلمُت (19 اعاث والاوكُ حصجُ٘ ج٩ٍى  .للُالب ت الٗلمُت اإلاىاؾبتوجىُٓم الٍؼ

 .ا ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ممازلتال٣ُام بم (20
 

  -: املظدىداث املعلىبت

غ ألا  -  .صاء الجامعي باحخُاػ الضوعاثبٞاصه مً مغ٦ؼ جٍُى

غ والجىصة. - خماص باإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ الخٍُى  بٞاصه مً وخضه يمان الجىصة وألٖا

ُٟي لظاجُتا بٞاصه مً قئىن ؤًٖاء هُئه الخضَعـ بالؿحرة -  ./ الخضعج الٗلمي والْى

اث ه مً الًٗى بمجمل اليكاٍ الٗلمي والبدثي واإلااجمغاث والىضواث ٞاصب - واإلاكٖغ

 .واليكاٍ الجامعي الخُب٣ُُت واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت

غ ًٖ مؿخىي ج٣ُُم ٦ٟاءه ألا  ٞاصهب -  .صاء للًٗىبخ٣ٍغ
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 -: إلجساءاث املعلىبت

ت والثدخه الخىُٟظًت.جُب٤ُ مىاص ال٣اهىن لخىُٓم الجامٗ -  اث اإلاهٍغ

 والكغوٍ اإلاٗخمضة واإلاىز٣ت.لالزخُاع  ٗاًحر الٗامتجُب٤ُ اإلا -

 بؾدُٟاء اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت. -

 مظ٦غه ؤ.ص/ ٖمُض ال٩لُت. -

 مظ٦غه بصاعه قئىن ؤًٖاء هُئه الخضَعـ بالجامٗت. -

 ٢غاع عثِـ الجامٗت. -

 .الخىُٟظي بنضاع ٢غاعال٩لُت -
 

 املعُاز ألاول: الكفاءة

إل ٖلى ٢اهىن جىُٓم الجامٗاث ع٢ عثِـ ال٣ؿم ٩ًىن ازخُاع  1972( لؿىت 49م )بٗض الَا

٤ الترقُذ اإلاباقغ للؿلُت اإلاسخهت بالخُٗحن مً ٢بل ٖمُض ال٩لُتالٗلمًُٗ  بدُث ًىُب٤  ٍَغ

 .تٖلُه الكغوٍ الخالُ

 .الٗاملحن بال٣ؿمؤ٢ضم ألاؾاجظة اإلاؿاٖضًً او ؾاجظة . ؤن ٩ًىن اإلاخ٣ضم مً ألا 1

ت2 خضي الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها فى ٢اهىن ؤفى  ُتحىاث . الا ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلُه ب٣ٍٗى

مت مسلت م٣ُضة لل تاو ب٣ٗىبه زلها مً حغاثم فى ال٣ىاهحن الخانتال٣ٗىباث او ما ًما ت فى حٍغ خٍغ

 ماهت ما لم ٨ًً ٢ض عص الُه اٖخباعه.بالكٝغ او ألا 

 . الا ٩ًىن ٢ض و٢٘ ٖلُه حؼاء جإصًبى ما لم ٨ًً ٢ض جم مدىه.3

ُٟت مً طاث الضعحت إلاضجحن ٧املخحن. . ٖضم ؾب٤ قٛل4  اإلاخ٣ضم لْى

 

 املعُاز الثاوى: اليشاط العلمي

. مخابٗت البدث الٗلمي بيكغ ؤبدار و ؤلاقغاٝ ٖلى عؾاثل ٖلمُت و اإلاكاع٦ت في اإلاكغوٖاث 1

غ.  البدثُت و مكغوٖاث الخٍُى

  

ت و اللُادًت  املعُاز الثالث: اللدزاث إلاداٍز

غ. . ال٣ضعة ٖلى وي٘ عئٍت1  قاملت و جدضًض ؤهضاٝ و بغامج جىُٟظًت إلاكغوٖاث الخٍُى

 . مهاعة الخسُُِ الاؾتراجُجي و ال٣ضعة ٖلى بصاعة الخسُُِ الضًىام٩ُي.2

 . ؤلاإلاام بالجىاهب اإلاالُت و ال٣اهىهُت الالػمت إلصاعة الكإن الجامعي.3

بُت و هضواث في الكئى . خًى 4 ت و ألا٧اصًمُتع صوعاث جضٍع  :ن ؤلاصاٍع

بِخحن ٖلى ألا٢ل في )بصاعة الى٢ذ وخل ألاػماث *  ال٣ُاصة  –الخهى٫ ٖلى صوعجحن جضٍع

 –مٗاًحر الهُئت ال٣ىمُت في اٖخماص اإلااؾؿاث  –الخسُُُاالؾتراجُجي  –الخى٦مت 

ت(  بصاعة اإلاىاعصالبكٍغ

ت ٖلى مؿخىي ال٣ؿم و ال٩ل5ُ  ت.. اإلاكاع٦ت الٟٗالت في اإلاجالـ و اللجان الٗلمُت و ؤلاصاٍع
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 املعُاز السابع:املشازكت في ألاوشعت و الخدماث العالبُت

ايُت للُالب و اإلاجخم٘.ي جىُٟظ ؤوكُت ز٣اُٞت و ٖلمُت و ؤ. اإلاكاع٦ت ف1  حخماُٖت و ٍع

 .. ٣ًىم بةٖضاص اإلا٣غعاث الخٗلُمُت وال٨خب واإلاالٟاث الضعاؾُت2

 .. ٌؿاهم في بهخاج اإلا٣غعاث والامخداهاث الغ٢مُت3

ٗها إلاؿاًغة الىٓم الٗاإلاُت في الخٗلُم و . اإلاكاع 4 م اإلاىاهج الضعاؾُت و جَُى غ و ج٣ٍى ٦ت في جٍُى

اء بمخُلباث ؾى١ الٗمل.  الخٗلم للٞى

 

 .املعُاز الخامع:السجل الىظُفي الري ٌشهد بااللتزام و النزاهت

 الؿمٗت و اإلا٩اهت الٗلمُت في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت و اإلاجخمُٗت.

 

 لخعاون و العالكت العُبت مع الصمالء والسؤطاءاملعُاز الظادض :ا

 .خترام ال٣ُم و الخ٣الُض الجامُٗت و الٗال٢اث الُُبت صازل الىؾِ الجامعيب
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 الكادز ألاكادًمىزاهُا : 
 ؤًٖاء هُئت الخضَعـ (أ

 مٗاووى ؤًٖاء هُئت الخضَعـ (ب
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عأ  عضاء هُئه الخدَز

 طخــــــــــاذأ (1
  -: تشسوط شغل الىظُف

ُم الجامعاث فان أعضاء هُئت ن جىظبشأ 1972لظىه  49مً اللاهىن زكم  64لا للماده ظب

  -لهرا اللاهىن هم : الخدَزع في  الجامعاث الخاضعت

 طاجره ألا  -1

 طاجره املظاعدون ألا  -2

 املدزطىن  -3

شترط  ملً ٌعين أ  49مً اللاهىن زكم  66مع مساعاه خكم املاده  70طخاذا ظبلا للماده زكم َو

  -ن جىظُم الجامعاث ماًلي :بشأ 1972لظىه 

ت في ماصه جاهله  نؤ (1 ٩ًىن خانال ٖلي صعحه الض٦خىعاه ؤو ما ٌٗاصلها مً بخضي الجامٗاث اإلاهٍغ

ُٟت ؤو ؤن ٩ًىن خانال مً حامٗت ؤزغي ؤو هُئت جضَعـ ٖلمُت ؤو مٗهض ٖلمي  لكٛل الْى

ٗاث مٗاصله لظل٪ م٘ مغاٖاه امٖلي للجزاعج ٖلي صعحه ٌٗخبرها اإلاجلـ ألا و مٗتٝر به في مهغ ؤ

 خ٩ام ال٣ىاهحن واللىاثذ اإلاٗمى٫ بها .ؤ

 ؤن ٩ًىن مدمىص الؿحرة خؿً الؿمٗت. (2

ُٟت ؤ (3 ن اٖض مضه زمـ ؾىىاث ٖلي الا٢ل في بخضي الجامٗاث ؤو ؤؾخاط مؿؤن ٩ًىن ٢ض قٛل ْو

ن ه مضه ٖكغ ؾىىاث ٖلي الا٢ل بكٍغ ؤج٩ىن ٢ض مًذ ٖلي خهىله  ٖلي صعحه الض٦خىعا

 .و ما ٌٗاصلهالي خهىله ٖلي صعحه الب٩الىعٍىؽ  ؤ٢ض مط ي زماوي ٖكغ ؾىه ٖلي الا٢ل ٩ًٖىن 

ؤن ٩ًىن في ماصجه وهى ؤؾخاط مؿاٖض بةحغاء بدىر مبخ٨غه ووكغها او بةحغاء ؤٖما٫ بوكاثُت  (4

 ممخاػه جاهله لكٛل صعحت ألاؾخاطًت.

ه ؤًٖاء هُئه الخضَعـ اجؾخاط مؿاٖضا بىاحبتزما في ٖمله ومؿل٨ه مىظ حُِٗىه ؤن ٩ًىن ملؤ (5

خباع مجمل ؤصومدؿىا ؤ هخاحه الٗلمي مىظ خهىله ٖلي الض٦خىعاه و٦ظل٪ اءها م٘ الازظ في الٖا

 وكاَه الٗلمي والبدثي و الاحخماعي زال٫ هظه الٟتره .
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  -واجباث ومظئىلُاث الىظُفه :

ىاث الٗملُت.الخٟٙغ لل٣ُام بالضع  -1  وؽ واإلادايغاث والخمٍغ

اإلاٗامل  الُالب مجها  وؤلاقغاٝ ٖلى قغاٝ ٖلي ماٌٗضلضعاؾاث اإلابخ٨غه وؤلا وا حغاء البدىرب -2

 .واإلا٨خباث وجؼوٍضها  باإلاغاح٘

والٗمل ٖلي بثها في هٟىؽ الُالب وجغؾُش  خمؿ٪ بالخ٣الُض وال٣ُم ألاحخماُٖت ألانُلتال -3

اوجضُٖم الاجها٫ ا  يُت.إلاباقغ بالُالب وعٖاًه قئىجهم ألاحخماُٖت والث٣اُٞت والٍغ

غ ًٖ ٧ل  -4 خٟٔ الىٓام صازل ٢اٖاث الضعوؽ واإلادايغاث والبدىر واإلاٗامل وج٣ضًم ج٣ٍغ

 الازال٫ بالىٓام الي ٖمُض ال٩لُت. خضر مً قاهه

غ ؾىى  -5 ه بج٣ضًم ج٣ٍغ لي ي ًٖ وكاَه الٗلمي والبدىر التي ؤحغاها ووكغها والبدىر الجاٍع

 .عثِـ مجلـ ال٣ؿم الخاب٘ له للٗغى ٖلي مجلـ ال٣ؿم

٫ اإلاجالـ واللجان و٦ظل٪ اإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ اإلااجمغاث الٗلمُت لل٣ؿم ٖما٦ه في ؤكاع اإلا -6

 . وال٩لُت

 و صازلها في ٚحر ؤو٢اث الٗمل الغؾمُتىخه زاعج الجامٗت ؤهًجىػ الترزُو له بمؼاوله م -7

صائها وال ًجىػ الترزُو هظا الترزُو م٘ الىاحباث الجامُٗت وخؿً ؤبكٍغ الا ًخٗاعى 

الا إلاً مط ي ٖلي جسغحه ٖكغ ؾىىاث و٢ط ي زالر ؾىىاث  هىت زاعج الجامٗته اإلافي مؼاول

 .ٖلي الا٢ل في هُئه الخضَعـ

ُٖاء اؾدكاعه في مىيٕى مٗحن الا بترزُو جىػ له ال٣ُام بٗمل مً ؤٖما٫ الخبره ؤو ؤال ً -8

 امٗه بىاء ٖلي ا٢تراح ٖمُض ال٩لُت.مً عثِـ الج

صعوؽ الا بترزُو  قغاٝ ٖلي ما ٌُٗي بها مًخه ؤو ؤلا ىػ له ال٣اء صعوؽ في ٚحر حامٗال ًج -9

كتٍر للترزُو في طل٪ ؤن ٩ًىن  مً عثِـ الجامٗت بىاء ٖلي مىا٣ٞه مجلـ ال٩لُت َو

 الخضَعـ ؤو ؤلاقغاٝ في مؿخىي الضعاؾت الجامُٗت.

ي ال ًجىػ له ؤن ٌكخٛل بالخجاعه ؤو ؤن ٌكاع٥ في بصاعه ٖمل ججاعي ؤو مالي ؤو نىاعي ؤو ؤ -10

ُٟت.ال ًٖمل   خ٤ٟ و٦غامه هظه الْى

 اإلاؿاهمت في جىمُت اإلاجخم٘ والبِئت اإلادُُت وجىمُت عوح اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت. -11
 

  -مهام اضافُه ًمكً اللُام بها :

غ الضوعٍت خهاثُاث والبُاهابٖضاص ألا  -1 ث اإلاُلىبت الؾخسغاج اإلاٗلىماث وبٖضاص الخ٣اٍع

ت  .ًٖ اليكاٍ اإلا٩ل٠ به والؿىٍى

 ٍب الهُٟي لُالب الٟغ٢خحن الثاهُت والثالثت بال٩لُت.ٖما٫ الخضع اإلاكاع٦ت في ؤ -2

غ بال٩لُت.ٖماإلاكاع٦ت في ؤ -3 ٘ الخٍُى  ا٫ مكاَع

ب بال٩لُت -4 ٤ وخضة الخضٍع بُت والتي ج٣ىم ال٩لُت بدىُٟظها ًٖ ٍَغ مما  خًىع صوعاث جضٍع

ض مً ٦ٟاءه الٗاملحن بال٩لُ  ت.ًٍؼ

 

 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 31 - 

 

 املخفسغىن  ةطخاذألا  (2

  -: شسوط شغل الىظُفت

بشان جىظُم الجامعاث فاهه ٌشترط  1972لظىت  49مً اللاهىن زكم  122ظبلا الخكام للمادة 

ن بشأ 1972لظىه  49مً اللاهىن زكم  113طخاذا مخفسغا مع مساعاه خكم املاده ملً ٌعين أ

  -: جىظُم الجامعاث ما ًلي
 

  -: واجباث ومظئىلُاث الىظُفت

ىاث الٗملُت.وال الخٟٙغ لل٣ُام بالضعوؽ واإلادايغاث  -1  خمٍغ

اإلاٗامل  الُالب مجها  وؤلاقغاٝ ٖلى قغاٝ ٖلي ماٌٗضء البدىر والضعاؾاث اإلابخ٨غه وؤلا حغاب  -2

 .واإلا٨خباث وجؼوٍضها  باإلاغاح٘

في هٟىؽ الُالب وجغؾُش والٗمل ٖلي بثها  خمؿ٪ بالخ٣الُض وال٣ُم ألاحخماُٖت ألانُلتال -3

ايُت.ئىججها٫ اإلاباقغ بالُالب وعٖاًه قوجضُٖم ألا  هم ألاحخماُٖت والث٣اُٞت والٍغ

غ ًٖ ٧ل  -4 خٟٔ الىٓام صازل ٢اٖاث الضعوؽ واإلادايغاث والبدىر واإلاٗامل وج٣ضًم ج٣ٍغ

 الازال٫ بالىٓام الي ٖمُض ال٩لُت. خضر مً قاهه

غ ؾىىي ًٖ وكاَه الٗلمي والبدىر ال -5 ت بج٣ضًم ج٣ٍغ لي تي احغاها ووكغها والبدىر الجاٍع

 ب٘ له للٗغى ٖلي مجلـ ال٣ؿم.لخاعثِـ مجلـ ال٣ؿم ا

٫ اإلاجالـ واللجان و٦ظل٪ اإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ اإلااجمغاث الٗلمُت لل٣ؿم ٖمااإلاكاع٦ت في ؤ -6

 . وال٩لُت

 اث الٗمل الغؾمُت٢و ىخه زاعج الجامٗت ؤو صازلها في ٚحر ؤهم ًجىػ الترزُو له بمؼاولت -7

ُو ائها وال ًجىػ الترزوخؿً اص هظا الترزُو م٘ الىاحباث الجامُٗتبكٍغ الا ًخٗاعى 

الا إلاً مط ي ٖلي جسغحه ٖكغ ؾىىاث و٢ط ي زالر ؾىىاث  في مؼاوله اإلاهىه زاعج الجامٗت

 .ٖلي الا٢ل في هُئه الخضَعـ

مٗحن الا بترزُو  ؾدكاعه في مىيٕىجىػ له ال٣ُام بٗمل مً ؤٖما٫ الخبره ؤو ؤُٖاء بال ً -8

 مً عثِـ الجامٗت بىاء ٖلي ا٢تراح ٖمُض ال٩لُت.

صعوؽ الا بترزُو  قغاٝ ٖلي ما ٌُٗي بها مًىػ له ال٣اء صعوؽ في ٚحر حامٗخه ؤو ؤلا ًجال  -9

كتٍر للترزُو في طل٪ ؤن ٩ًىن  مً عثِـ الجامٗت بىاء ٖلي مىا٣ٞه مجلـ ال٩لُت َو

 الخضَعـ ؤو ؤلاقغاٝ في مؿخىي الضعاؾت الجامُٗت.

عي ؤو مالي ؤو نىاعي ؤو اي ججاصاعه ٖمل ال ًجىػ له ؤن ٌكخٛل بالخجاعه ؤو ان ٌكاع٥ في ؤ -10

ُٟت.  ٖمل ال ًخ٤ٟ و٦غامت هظه الْى

 اإلاؿاهمت في جىمُت اإلاجخم٘ والبِئت اإلادُُت وجىمُت عوح اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت. -11
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 طخاذ مظاعدأ (3
 

  -: شسوط شغل الىظُفت

ن جىظُم بشأ 1972لظىه  49مً اللاهىن زكم  66مع مساعاه خكم املاده  69زكم  ظبلا للمادة

  -طخاذا مظاعدا ماًلي :فاهه ٌشترط ملً ٌعين أ  اثالجامع
 

ت في ماصه  نؤ (1 ٩ًىن خانال ٖلي صعحه الض٦خىعاه ؤو ما ٌٗاصلها مً ؤخضي الجامٗاث اإلاهٍغ

ُٟت ؤو ان ٩ًىن خانال مً حامٗه ؤزغي ؤو هُئه جضَعـ ٖلمُت ؤو مٗهض  جاهله لكٛل الْى

لي للجامٗاث مٗاصله لظل٪ ٌٗخبرها اإلا ٖلمي مٗتٝر به في مهغ ؤو زاعج ٖلي صعحت جلـ الٖا

 م٘ مغاٖاه اخ٩ام ال٣ىاهحن واللىاثذ اإلاٗمى٫ بها .

 ؤن ٩ًىن مدمىص الؿحرة خؿً الؿمٗت. (2

ُٟه ؤ (3 اٖض مضه زمـ ؾىىاث ٖلي الا٢ل في ؤخضي الجامٗاث ؾخاط مؿؤن ٩ًىن ٢ض قٛل ْو

٢ل ن ج٩ىن ٢ض مًذ ٖلي خهىله  ٖلي صعحه الض٦خىعاه مضه ٖكغ ؾىىاث ٖلي الاؤو ؤ

لي خهىله ٖلي صعحه الب٩الىعٍىؽ  ن ٩ًىن ٢ض مط ي زماوي ٖكغ ؾىه ٖلي الا٢ل ٖبكٍغ ؤ

 ؤو ما ٌٗاصلها.

ممخاػه وكاثُه بةحغاء بدىر مبخ٨غه ووكغها ؤو بةحغاء ؤٖما٫ ب مضعؽن ٩ًىن في ماصجه وهى ؤ (4

 جاهله لكٛل صعحه ألاؾخاطًت.

ؤًٖاء هُئه الخضَعـ ومدؿىا جه بىاحبامضعؽ ن ٩ًىن ملتزما في ٖمله ومؿل٨ه مىظ حُِٗىه ؤ (5

خباع مجمل اهخاحه الٗلمي مىظ خهىله ٖلي الض٦خىعاه و٦ظل٪ ؤ صاءها م٘ الازظ في الٖا

 وكاَه الٗلمي والبدثي و الاحخماعي زال٫ هظه الٟتره .

خباع ٖىض حُٗيُه و (6  كاَه الٗلمي والاحخماعي في ال٩لُت.ًضزل في الٖا
 

  -واجباث ومظئىلُاث الىظُفه :

ىاث الٗملُت.ٙ لل٣ُام بالضع الخٟغ   (1  وؽ واإلادايغاث والخمٍغ

اإلاٗامل  الُالب مجها  وؤلاقغاٝ ٖلىقغاٝ ٖلي ماٌٗضء البدىر والضعاؾاث اإلابخ٨غه وؤلا حغاب  (2

 .واإلا٨خباث وجؼوٍضها  باإلاغاح٘

والٗمل ٖلي بثها في هٟىؽ الُالب وجغؾُش  الخمؿ٪ بالخ٣الُض وال٣ُم ألاحخماُٖت ألانُلت  (3

ايُت.والث٣اُٞ إلاباقغ بالُالب وعٖاًه قئىجهم ألاحخماُٖتها٫ اوجضُٖم الاج  ت والٍغ

غ ًٖ ٧ل  (4 خٟٔ الىٓام صازل ٢اٖاث الضعوؽ واإلادايغاث والبدىر واإلاٗامل وج٣ضًم ج٣ٍغ

 الازال٫ بالىٓام الي ٖمُض ال٩لُت. خضر مً قاهه

غ ؾىىي ًٖ وكاَه الٗلمي والبدىر التي احغاها ووكغها والبدىر ا (5 ت بلجاج٣ضًم ج٣ٍغ لي ٍع

 .عثِـ مجلـ ال٣ؿم الخاب٘ له للٗغى ٖلي مجلـ ال٣ؿم

٫ اإلاجالـ واللجان و٦ظل٪ اإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ اإلااجمغاث الٗلمُت لل٣ؿم ٖمااإلاكاع٦ه في ؤ  (6

 .وال٩لُت
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 اث الٗمل الغؾمُتو٢ا في ٚحر ؤو صازلهىخه زاعج الجامٗت ؤهًجىػ الترزُو له بمؼاوله م (7

ال ًجىػ الترزُو صائها و م٘ الىاحباث الجامُٗت وخؿً ؤُو بكٍغ الا ًخٗاعى هظا الترز

٢ط ي زالر ؾىىاث الا إلاً مط ي ٖلي جسغحه ٖكغ ؾىىاث و  في مؼاوله اإلاهىت زاعج الجامٗت

 .الخضَعـ ٖلي الا٢ل في هُئت

مٗحن الا بترزُو مً  ؾدكاعه في مىيٕىالًجىػ له ال٣ُام بٗمل مً اٖما٫ الخبره ؤو ؤُٖاء ب (8

 ٖلي ا٢تراح ٖمُض ال٩لُت.اء بى عثِـ الجامٗت

صعوؽ الا بترزُو  قغاٝ ٖلي ما ٌُٗي بها مًىػ له ال٣اء صعوؽ في ٚحر حامٗخه ؤو ؤلا ال ًج (9

كتٍر للترزُو في طل٪ ؤن ٩ًىن  مً عثِـ الجامٗت بىاء ٖلي مىا٣ٞه مجلـ ال٩لُت َو

 الخضَعـ ؤو الٛكغاٝ في مؿخىي الضعاؾت الجامُٗت.

ه ؤو ان ٌكاع٥ في بصاعه ٖمل ججاعي ؤو مالي ؤو نىاعي ؤو اي ٖمل ال ًجىػ له ؤن ٌكخٛل بالخجاع (10

 ال ًخ٤ٟ و٦غامت هظه الىُْٟت.
 

  -: مهام اضافُه ًمكً اللُام بها

غ الضوعٍت  -1 بٖضاص ألاخهاثُاث والبُاهاث اإلاُلىبت الؾخسغاج اإلاٗلىماث وبٖضاص الخ٣اٍع

ت  .ًٖ اليكاٍ اإلا٩ل٠ به والؿىٍى

ب اإلاكاع٦ت في ؤ -2  ٟي لُالب الٟغ٢خحن الثاهُت والثالثت بال٩لُت.الهُٖما٫ الخضٍع

غ بال٩لُت.ٖماإلاكاع٦ت في ؤ -3 ٘ الخٍُى  ا٫ مكاَع

ب بال٩لُت خًىع  -4 ٤ وخضة الخضٍع بُه والتي ج٣ىم ال٩لُت بدىُٟظها ًٖ ٍَغ ا مم صوعاث جضٍع

ض مً ٦ٟاءه الٗاملحن بال٩لُت.  ًٍؼ

 .مهاعاث الخٗامل م٘ الخاؾب الالي -5
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 مدزض (4
 

  -: غل الىظُفتشسوط ش

بشأن جىظُم  1972لظىه  49مً اللاهىن زكم  66مع مساعاه خكم املاده  67ظبلا للماده زكم 

  -هه ٌشترط ملً ٌعين مدزطاماًلي :الجامعاث  فا

ت في ماصه جاهله و ما ٩ًىن خانال ٖلي صعحه الض٦خىعاه ؤ نؤ -1 ٌٗاصلها مً اخضي الجامٗاث اإلاهٍغ

ُٟه ؤ و مٗهض ٖلمي  مً حامٗت ازغي ؤو هُئت جضَعـ ٖلمُت ؤؤن ٩ًىن خانال و لكٛل الْى

 ٖلي للجامٗاث مٗاصله لظل٪ .زاعج ٖلي صعحه ٌٗخبرها اإلاجلـ ألا و مٗتٝر به في مهغ ؤ

 ؤن ٩ًىن مدمىص الؿحرة خؿً الؿمٗت. -2

 .ن ٩ًىن ٢ض مًذ ؾذ ؾىىاث ٖلي الا٢ل ٖلي خهىله ٖلي صعحه الب٩الىعٍىؽ او ٌٗاصلهاؤ -3

ًٖاء هُئه الخضَعـ ومدؿىا بىاحباجه ؤ مله ومؿل٨ه مىظ حُِٗىه مضعؾان ٩ًىن ملتزما في ٖا -4

 اصاءها .
 

  -واجباث ومظئىلُاث الىظُفه :

ىاث الٗملُت.الخٟٙغ لل٣ُام بالضع   -1  وؽ واإلادايغاث والخمٍغ

اإلاٗامل  يقغاٝ ٖلي ماٌٗضالُالب مجها والاقغاٝ ٖلاث اإلابخ٨غه وؤلا حغاء البدىر والضعاؾب  -2

 .ها  باإلاغاح٘واإلا٨خباث وجؼوٍض

والٗمل ٖلي بثها في هٟىؽ الُالب وجغؾُش  الخمؿ٪ بالخ٣الُض وال٣ُم ألاحخماُٖت ألانُلت -3

ايُت.وجضُٖم الاجها٫ ا  إلاباقغ بالُالب وعٖاًه قئىجهم ألاحخماُٖت والث٣اُٞت والٍغ

غ ًٖ ٧ل  -4 خٟٔ الىٓام صازل ٢اٖاث الضعوؽ واإلادايغاث والبدىر واإلاٗامل وج٣ضًم ج٣ٍغ

 الازال٫ بالىٓام الي ٖمُض ال٩لُت. اههخضر مً ق

غ ؾىى  -5 ت بج٣ضًم ج٣ٍغ لي عثِـ ي ًٖ وكاَه الٗلمي والبدىر التي بحغاها ووكغها والبدىر الجاٍع

 .مجلـ ال٣ؿم الخاب٘ له للٗغى ٖلي مجلـ ال٣ؿم

٫ اإلاجالـ واللجان و٦ظل٪ اإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ اإلااجمغاث الٗلمُت لل٣ؿم ٖمااإلاكاع٦تفي ؤ -6

 .وال٩لُت

بكٍغ  اث الٗمل الغؾمُتو٢عج الجامٗت ؤو صازلها في ٚحر ؤجىػ الترزُو له بمؼاوله مىتهه زاً -7

وخؿً اصائها وال ًجىػ الترزُو في  هظا الترزُو م٘ الىاحباث الجامُٗتالا ًخٗاعى 

الا إلاً مط ي ٖلي جسغحه ٖكغ ؾىىاث و٢ط ي زالر ؾىىاث ٖلي  ه زاعج الجامٗتمؼاوله اإلاهى

 .ضَعـالا٢ل في هُئه الخ

ٖما٫ الخبره او اُٖاء اؾدكاعه في مىيٕى مٗحن الا بترزُو مً الًجىػ له ال٣ُام بٗمل مً ؤ -8

 امٗت بىاء ٖلي ا٢تراح ٖمُض ال٩لُت.عثِـ الج
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صعوؽ الا بترزُو مً  قغاٝ ٖلي ما ٌُٗي بها مًو ؤلا ىػ له ال٣اء صعوؽ في ٚحر حامٗخه ؤال ًج -9

كتٍر للترزُو في طل٪ ؤن ٩ًىن الخضَعـ  عثِـ الجامٗت بىاء ٖلي مىا٣ٞت مجلـ ال٩لُت َو

 ت.الجامُٗ ؤو ؤلاقغاٝ في مؿخىي الضعاؾت

و اي ٖمل ال ًجىػ له ؤن ٌكخٛل بالخجاعه ؤو ؤن ٌكاع٥ في بصاعه ٖمل ججاعي ؤو مالي او نىاعي ؤ -10

 و٦غامه هظه الىُْٟت.ال ًخ٤ٟ 

 

  -مهام اضافُه ًمكً اللُام بها :

غ الضوعٍت ث اإلاُخهاثُاث والبُاهابٖضاص ؤلا  -1 لىبه الؾخسغاج اإلاٗلىماث وبٖضاص الخ٣اٍع

ت  .ًٖ اليكاٍ اإلا٩ل٠ بهوالؿىٍى

 ٍب الهُٟي لُالب الٟغ٢خحن الثاهُت والثالثت بال٩لُت.ٖما٫ الخضع اإلاكاع٦ت في ؤ -2

غ بال٩لُت.٫ مكاع اٖماإلاكاع٦ت في ؤ -3  َ٘ الخٍُى

بُه والتي ج -4 ٤ وخضة الخضخًىع صوعاث جضٍع ب بال٩لُت.٣ىم ال٩لُه بدىُٟظها ًٖ ٍَغ  ٍع

 .مهاعاث الخٗامل م٘ الخاؾب الالي -5
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 عضاء هُئه الخدَزعمعاووي أ

 مدزض مظاعد  (5
  -: شسوط شغل الىظُفت

ن جىظُم الجامعاث  فاهه ٌشترط ملً بشأ 1972لظىه  49زكم مً اللاهىن  131ظبلا للماده زكم 

شترط ٌعين في الكلُه معُدون ومدزطىن مظاعدون ًكىهىن هىه اعض ا ع فيها الخ َو لهُئه الخدَز

  -لشغل هره الىظُفه   ماًلي :

 الخسهها ث اإلاىحىصه بالثده ال٩لُت.الخهى٫ ٖلي ماحؿخحر في الٗلىم في اخضي  -1

الخُٗحن ب٣غاع مً عثِـ الجامٗت بىاء ٖلى َلب مجلـ ال٩لُت بٗض ؤزظ عؤي مجلـ ال٣ؿم  -2

ش نضوع هظا ال٣غاع . ٩ىن الخُٗحن مً جاٍع  اإلاسخو ٍو
 

 واجباث ومظئىلُاث الىظُفت :

 بظ٫ ؤ٢ص ى الجهض فى صعاؾخه وبدىزه الٗلمُت فى ؾبُل الخهى٫ ٖلى صعحه الض٦خىعاه . -1

ما٫ . -2 حرها مً ألٖا  ال٣ُام بما ٩ًل٠ به مً جمغهاث وصعوؽ ٖلمُت ٚو

٤ الىٓام اإلا٣غع . -3 ب ٞو  جل٣ى ؤنى٫ الخضَعـ والخضٍع

 اجمغ الٗلمى لل٣ؿم الخاب٘ له .اإلاكاع٦ت فى ؤٖما٫ اإلااجمغ الٗلمى لل٩لُت واإلا -4

 الًجىػ له بل٣اء صعوؽ فى ٚحر الجامٗت التى ًدبٗها بالبمىا٣ٞت الؿلُت اإلاسخهت . -5
 

 مهام ئضافُت ًمكً اللُام بها :

ت ًٖ  -1 غ الضوعٍت والؿىٍى بٖضاص ؤلاخهاثُاث والبُاهاث اإلاُلىبت إلؾخسغاج اإلاٗلىماث وبٖضاص الخ٣اٍع

 اليكاٍ اإلا٩ل٠ به .

ب الهُٟى لُالب الٟغ٢ت الثالثت بال٩لُت .اإلاكاع٦ت  -2  فى ؤٖما٫ الخضٍع

غ بال٩لُت . -3 ٘ الخٍُى  اإلاكاع٦ت فى ؤٖما٫ مكاَع

 مهاعاث الخٗاملم٘ الخاؾب ألالى . -4

ب بال٩لُت . -5 ٤ وخضة الخضٍع بُت والتى ج٣ىم ال٩لُت بدىُٟظها ًٖ ٍَغ  خًىع صوعاث جضٍع
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 معــــُـد (6
 شسوط شغل الىظُفت :

 للمادة 
ا
بشأن جىظُم الجامعاث  1972لظىت  49مً اللاهىن زكم 135مع مساعاث املادة  136ظبلا

 فاهه ٌشترط للخعلين فى وظُفت معُد ما ًلى :

 ؤن ٩ًىن اإلااهل الضعاس ى ب٩الىعٍىؽ فى الٗلىم . -1

الخُٗحن ب٣غاع مً عثِـ الجامٗت بىاء ٖلى َلب مجلـ ال٩لُت بٗض ؤزظ عؤي مجلـ ال٣ؿم  -2

٩ىن الخُٗح  ن مً جاعر نضوع هظا ال٣غاع .اإلاسخو ٍو
 

 واجباث ومظئىلُاث الىظُفت :

 بظ٫ ؤ٢ص ى الجهض فى صعاؾخه وبدىزه الٗلمُت فى ؾبُل الخهى٫ ٖلى صعحت اإلااحؿخحر . -1

ما٫ . -2 حرها مً ألٖا ىاث وصعوؽ ٖلمُت ٚو  ال٣ُام بما ٩ًل٠ به مً جمٍغ

٤ الىٓام اإلا٣غع . -3 ب ٞو  جل٣ى ؤنى٫ الخضَعـ والخضٍع

 ا٫ اإلااجمغ الٗلمى لل٩لُت واإلااجمغ الٗلمى لل٣ؿم الخاب٘ له .اإلاكاع٦ت فى ؤٖم -4

 ال ًجىػ له بل٣اء صعوؽ فى ٚحر الجامٗت التى ًدبٗها بال بمىا٣ٞت الؿلُت اإلاسخهت .  -5
 

 : مهام ئضافُت ًمكً اللُام بها

ت -1 غ الضوعٍت والؿىٍى ًٖ  بٖضاص ؤلاخهاثُاث والبُاهاث اإلاُلىبت الؾخسغاج اإلاٗلىماث وبٖضاص الخ٣اٍع

 اليكاٍ اإلا٩ل٠ به .

 اإلاكاع٦ت فى ؤٖما٫ الخضًغ الهُٟى لُالب الٟغ٢خحن الثاهُت ةالثالثت بال٩لُت . -2

٘ بال٩لُت . -3  اإلاكغ٦ت فى ؤٖما٫ اإلاكاَع

 مهاعاث الخٗامل م٘ الخاؾب ألالى . -4

ض  -5 ب بال٩لُت مما ًٍؼ ٤ وخضة الخضٍع بُت والتى ج٣ىم بها ال٩لُت بدىُٟظها ًٖ ٍَغ خًىع صوعاث جضٍع

 ٦ٟاءة الٗاملحن بال٩لُت . مً
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 الىخداث العاملت بالكلُت
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 وخدة ضمان الجىدة
 

 

 عئٍت الىخضة
وخضة يمان الجىصة ب٩لُت الٗلىم حامٗت خلىان وخضة  جد٤٣ الخمحز لل٩لُت فى ؤصاء الٗملُت 

ُلباث الهُئت ال٣ىمُت لًمان الجىصة الخٗلُمُت والبدثُت وزضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئت  َب٣ا إلاخ

خماص.  وؤلٖا
 

 عؾالت الىخضة
غ والخدؿحن اإلاؿخمغ لإلعج٣اء  وخضة يمان الجىصة ب٩لُت الٗلىم حامٗت خلىان حؿعى للخٍُى

خماص  اء بمخُلباث الهُئت ال٣ىمُت لًمان حىصة الخٗلُم وؤلٖا بالٗملُت الخٗلُمُت والبدثُت  والٞى

جى ال٩لُتل٨ؿب ز٣ت اإلاىٓماث اإلاضهُت   .فى جمحز زٍغ
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 الخىفُري(املجلع الجىدة )زئِع  ضمان مدًس وخدة .1
 

 شسوط شغل الىظُفت :

ُٟت مضعؽ بإخض الا٢ؿام الٗلمُت بال٩لُت.1  . ؤن ٩ًىن ٢ض ٖمل بْى

بُت فى مجا٫ الجىصة مثل الخسُُِ الاؾتراجُجي 2 مٗاًحر  –. ؤن ٩ًىن خانال ٖلى صوعاث جضٍع

 اص اإلااؾؿاث.الهُئت ال٣ىمُت في اٖخم

ت حىاثُت فى اخضي الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها فى ٢اهىن 3 . الا ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلُه ب٣ٍٗى

مت  ت فى حٍغ ال٣ٗىباث ؤو ما ًمازلها مً حغاثم فى ال٣ىاهحن الخانه ؤو ب٣ٗىبه م٣ُضة للخٍغ

 مسلت بالكٝغ ؤو الاماهت ما لم ٨ًً ٢ض عص بلُه اٖخباعه.

 حؼاء جإصًبى ما لم ٨ًً ٢ض جم مدىه.. الا ٩ًىن ٢ض و٢٘ ٖلُه 4

ُٟت مً طاث الضعحت إلاضجحن ٧املخحن.5  . ٖضم ؾب٤ قٛل اإلاخ٣ضم لْى

 

 واجباث ومظئىلُاث الىظُفت :

ت واملالُت فى ئظاز  ًخىلى  مدًس الىخدة جصٍسف أمىزها الُىمُت وئدازة شئىنها الفىُت وإلاداٍز

 ظئىلُاجه كالخالى:اللىاهين واللىائذ وكسازاث مجلع ئدازة الىخدة وم

 حؿُحر الٗمل الُىمى للىخضة -

مخابٗت ٢غاعاث مجلـ بصاعة الىخضة و٢غاعاث مجلـ بصاعة مغ٦ؼ يمان الجىصة ومجلـ الجامٗت ُٞما  -

 ًسو الىخضة.

 الخيؿ٤ُ بحن بصاعة ال٩لُت و ألا٢ؿام اإلاسخلٟت و بحن مغ٦ؼ يمان الجىصة. -

 حن بىاء ٖلى زبراتهم فى هظا اإلاجا٫ بن وحض.ازخُاع ؤًٖاء الىخضة مً هُئت الخضَعـ و ؤلاصاٍع -

 جدضًض مهام ؤًٖاء الجهاػ ؤلاصاعي و الٟجي للىخضة. -

غ اإلا٣ضمت. - ٤ الٗمل و ميؿ٣ي يمان الجىصة بإ٢ؿام ال٩لُت و مغاحٗت الخ٣اٍع  الاحخمإ صوعٍا بٍٟغ

ا ٖلى الٗاملحن بىخضة يمان الجىصة. -  ؤلاقغاٝ ٞىُا و بصاٍع

 ة و اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت الهخٓامه و اهًباَه.مخابٗت ؤصاء الٗمل بالىخض -

ًاء الجهاػ ؤلاصاعي للىخضة. -  ا٢تراح نٝغ اإلا٩اٞأث ىٖأ

خًىع احخماٖاث مغ٦ؼ يمان الجىصة بالجامٗت وجمثُل وخضة الجىصة ؤمام ٧اٞت ألاحهؼة  -

 الجهاث الخاعحُت اإلامازلت(.–الجامٗت –اإلاٗىُت )مجلـ ال٩لُت 

غ الظاحى الؿىىي ؤمام مجلـ ال٩لُت ٖغى الضعاؾت الظاجُت ؤو  -  الخ٣ٍغ

 ًدل مدل عثِـ مجلـ بصاعة الىخضة في خالت ُٚابه. -
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 هائب مدًس وخدة ضمان الجىدة .2

 شسوط شغل الىظُفت :

ُٟت مضعؽ بإخض الا٢ؿام الٗلمُت بال٩لُت. .1  ؤن ٩ًىن ٢ض ٖمل بْى

بُت فى مجا٫ الجىصة مثل الخسُُِ الاؾ .2  –تراجُجي ؤن ٩ًىن خانال ٖلى صوعاث جضٍع

 مٗاًحر الهُئت ال٣ىمُت في اٖخماص اإلااؾؿاث.

ت حىاثُت فى اخضي الجغاثم اإلاىهىم ٖلحها فى  .3 الا ٩ًىن ٢ض ؾب٤ الخ٨م ٖلُه ب٣ٍٗى

ت فى  ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤو ما ًمازلها مً حغاثم فى ال٣ىاهحن الخانه ؤو ب٣ٗىبه م٣ُضة للخٍغ

مت مسلت بالكٝغ ؤو الاماهت ما لم ٨ًً ٢ض عص بل  ُه اٖخباعه.حٍغ

 الا ٩ًىن ٢ض و٢٘ ٖلُه حؼاء جإصًبى ما لم ٨ًً ٢ض جم مدىه. .4

ُٟت مً طاث الضعحت إلاضجحن ٧املخحن. .5  ٖضم ؾب٤ قٛل اإلاخ٣ضم لْى

 

 واجباث ومظئىلُاث الىظُفت :

دل مدله فى خا٫ ُٚابه  ما٫ ٍو  ٌؿاٖض مضًغ الىخضة فى بجمام ألٖا

اع الٗام والخُت الخىُٟظًت والبرامج الؼ    مىُت لٗمل اللجانوي٘ ؤلَا

 ؤلاقغاٝ ومخابٗت الخىُٟظ َب٣ا للخُِ الؼمىُت اإلادضصة  

 حؿهُل مهام عئؾاء وؤًٖاء اللجان فى حمُ٘ البُاهاث والىزاث٤ واإلالٟاث  

 ج٩ل٠ُ عئؾاء اللجان باإلاهام اإلاسخلٟت  

غ الؿىىي وزُت   غ اإلابضاجى والجهاجى للضعاؾت الظاجُت والخ٣ٍغ ؤلاقغاٝ ٖلى بٖضاص الخ٣ٍغ

غال  ٗمل للخٍُى
 

 

ت الىخدة  .3  طكسجاٍز
 

 شسوط شغل الىظُفت :

لخاؾب آلالى وزبرة فى مجا٫ خانل ٖلى صوعاث فى اؾخسضاماث اماهل ٖالى مىاؾب،  .1

 .الٗمل

2. . ً  خؿً آلاصاء والخىانل م٘ آلازٍغ

ت والال٨تروهُت . .3  ألاعقٟت الُضٍو
 

 واجباث ومظئىلُاث الىظُفت :

ما٫ الخانت بدٟٔ اإلاؿدىضاث .1  الٖا

ضاص لىعف الٗمل و الىضواثاإلاؿ .2  اٖضة فى الٖا

ضاص الحخماٖاث مجلـ الاصاعة.  .3  الٖا
 .حسجُل احخماٖاث مجلـ ؤلاصاعة  .4

 .ججهحزمدايغاحخماٖاث مجلـ ؤلاصاعة لالٖخماص مً مجلـ ال٩لُت وخٟٓها .5
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 مهام اللجان املىبثلت عً وخدة ضمان الجىدة .4
اء وضمان الجىدة لخدلُم جلىم هره اللجان  بدظُير أمىز العمل بىخدة جلُُم ألاد

 الغاًاث وألاهداف وهره اللجان هى :
 

 لجىت ميظلى ألاكظام العلمُت - أ

 

 لجىت البرامج وامللسزاث الدزاطُت ملسخلت البكالىزٍىض: -1- أ
 

 مهام اللجىت
  ًسهو ؤخض ؤًٖاء الهُئت اإلاٗاوهت إلاخابٗت ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ال٣اثمُحن ٖلى جضَعـ

ووعقى ًٖ ٧ل ٞهل CD) ختى حؿلُم مل٠ اإلا٣غع بل٨ترووى)اإلا٣غعاث الضعاؾُت ل٩ل ٞغ٢ت 

 صعاس ى والظي ًخ٩ىن مً  :

غ + الىع٢ت ألامخداهُت + همىطج ؤلاحابت + ٦ك٠  ت + الخ٣ٍغ )جىن٠ُ اإلا٣غع + اإلاهٟٞى

صعحاث الكٟىي والخُب٣ُُاث + ٦ك٠ جى٢ُٗاث الُالب فى الامخدان الٗملى+ ؤي 

 ؤوكُت ؤزغي.......(.

 يسخت الىع٢ُت اإلاى٢ٗت مً ًٖى هُئت الخضَعـ وعثِـ ال٣ؿم صازل جدخٟٔ اللجىت بال

لىخضة الجىصة  وجدٟٔ وسخت  CD)ؾىىاث ٣ِٞ بِىما ٌؿلم ) 3)م٨خبت ال٣ؿم( إلاضة 

 ٖلى ال٨مبُىجغ الخام بظل٪.

 .غ ؾحر ألامخداهاث وبصعاحها باإلحغاءاث الخدؿُيُت بال٣ؿم  بؾخالم نىعة مً ج٣اٍع

 ( بٖضاصcheck listٌؿلم ف )بٖضاص ٢اثمت  ي بضاًت ٧ل ٞهل صعاس ي ًٖ ما ًلؼم ججمُٗه و

 بإؾماء ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ومٗاوهحهم ٚحر اإلاخٗاوهحن م٘ اللجىت بطا ما ج٨غع طل٪.

  غ اإلاغاحٗت الضازلُت للبرامج واإلا٣غعاث الضعاؾُت مً لجىت اإلاغاحٗت مخابٗت وبؾخالم ج٣اٍع

ٗخمضها .   الضازلُت التى ٌك٩لها ال٣ؿم َو

 ٖغ مجم٘ ل٩ل بغهامج وما جم بحغاءه مً جدؿِىاث وجىنُٟاث.ب  ضاص ج٣ٍغ

 

 :العلُا  الدزاطاثالبرامج و امللسزاث الدزاطُت ملسخلت لجىت  -2- أ

 مهام اللجىت
  ًسهو ؤخض ؤًٖاء الهُئت اإلاٗاوهت إلاخابٗت ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ال٣اثمُحن ٖلى جضَعـ

ىعاه وؤزغ للضبلىم بن وحض ختى حؿلُم اإلا٣غعاث الضعاؾُت إلاغخلت اإلااحِؿخحر وؤزغ للض٦خ

 مل٠ اإلا٣غعبل٨ترووى ووعقى ًٖ ٧ل ٞهل صعاس ى والظي ًخ٩ىن مً : 

  غ + الىع٢ت ألامخداهُت + همىطج ؤلاحابت +ؤي ؤوكُت ت + الخ٣ٍغ )جىن٠ُ اإلا٣غع + اإلاهٟٞى

 ؤزغي.....(.



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 42 - 

 

 ازل جدخٟٔ اللجىت باليسخت الىع٢ُت اإلاى٢ٗت مً ًٖىهُئت الخضَعـ وعثِـ ال٣ؿم ص

لىخضة يمان الجىصة وجدٟٔ  CD)ؾىىاث ٣ِٞ ، بِىما ٌؿلم ) 3)م٨خبت ال٣ؿم( إلاضة 

 وسخت ٖلى ال٨مبُىجغ الخام بظل٪ .

 .غؾحرؤلامخداهاث وبصعاحها باإلحغاءاث الخدؿُيُت بال٣ؿم  بؾخالم نىعة مً ج٣اٍع

 ( بٖضاصCheck listفي بضاًت ٧ل ٞهل صعاس ي ًٖ ما ًلؼم ججمُٗه و ) إؾماء ؤٖضاص ٢اثمت ب

 اللجىت بطا ما ج٨غع طل٪. ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ومٗاوهحهم الٛحر مخٗاوهحن م٘

  :بٖضاص مل٠ )وعقي و ال٨ترووي( ل٩ل ًٖى هُئت جضَعـ وهُئت مٗاوهت ًدخىي ٖلي 

  ألابدار ال٣ابلت للخُب٤ُ  –وألاوكُت الٗلمُت  -ألابدار اإلايكىعة  -)الؿحرة الظاجُت- 

.زضمت اإلاجخم٘ ( ٖلي ان ًدض
ً
ا  ر هظا اإلال٠ ؾىٍى

  بٖضاص ٢اثمت مجمٗت )وع٢ُت وال٨تروهُت( لألحهؼة الٗلمُت اإلاىحىصة في مٗامل ألابدار

 -جدخاج مؿخلؼماث حكُٛل –جدخاج نُاهت  -صازل ال٣ؿم الٗلمي مىضخا خالتها )حٗمل 

.)..... 

  ؤٖضاص اعق٠ُ )وعقي و ال٨ترووي( ًدخىي ٖلي الخُِ البدثُت بال٣ؿم، ٖلي ان حؿلم

 آزغ زُت بدثُت لىخضة الجىصة بال٩لُت بك٩ل مىخٓم.

 ( بٖضاصCheck listفي بضاًت ٧ل الٟهل ألاو٫ ًٖ ما ًلؼم ججمُٗه و )  ؤٖضاص ٢اثمت بإؾماء

 اللجىت بطا ما ج٨غع طل٪. ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ومٗاوهحهم الٛحر مخٗاوهحن م٘

 غ اإلاغاحٗت الضازلُت للبرامج واإلا٣غعا ث الضعاؾُت مً لجىت اإلاغاحٗت مخابٗت وبؾخالم ج٣اٍع

ٗخمضها  الضازلُت الى ٌك٩لها ال٣ؿم َو

 .غ مجم٘ ل٩ل بغهامج وما جم بحغاءه مً جدؿِىاث وجىنُاث  بٖضاص ج٣ٍغ
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م - ب  لجىت اللُاض والخلٍى
 

 مهام اللجىت

 .بٖضاص هماطج بصزا٫ ؤلاؾخبُاهاث واؾخُالٖاث الغؤي اإلا٣ضمت لها 

  غ ًٖ هدُجت  ألاؾخبُان الي لجىت ألاؾخبُان بال٣ؿم الٗلمي.ج٣ضًم ج٣ٍغ

  غزخامي فى جهاًت الٟهل الضعاس ي  ًٖ ألاًجابُاث والؿلبُاث وما جم ٖمل ج٣ٍغ

 بجساطه مً بحغاءاث ججاه الاؾخبُاهاث.

  غ غ فى الاحخماٖاث الضوعٍت اإلادضصة وحؿلُم وسخت مً الخ٣ٍغ ٖغى الخ٣اٍع

غال  ؿىىي الخخامي للجىت الضعاؾت الظاجُت والخ٣ٍغ

 بٖضاصهماطحخ٣ُُماىأصاءالا٧اصًمىىؤلاصاعًىجُب٣ُها . 

 ٢ُاؾخ٣ُُممض٨ًٟاًتو٦ٟاءةالدؿهُالجىالخضماجاإلاؿاٖضة . 

 ٢ُاؾغيااإلاؿخُٟضًىمىالخضماجالخىخ٣ضمهابصاعاجال٩لُتاإلاسخلٟت. 

 مجىصةالىع٢تؤلامخداهُت  .٢ُاؾىج٣ٍى

 لجىت ألاطخبُاهاث واطخعالع السأي: -1- ب

ع + جخكىن اللجىت مً )عضى هُئت جد هُئت معاوهت( مً كل كظم علمي، ًخصص عضى هُئت معاوهت لكل  5َز

 فسكت وعضى هُئت معاوهت ملسخلت الدزاطاث العلُا .
 

 مهام اللجىت
  .جىػَ٘ وججمُ٘ ؤلاؾخبُاهاث اإلاُلىبت مً ال٣ؿم الٗلمي جبٗا للجضو٫ الؼمجي 

  م  حؿلُم ؤلاؾخبُاهاث )بٗض اصزالها ٖلي البرهامج ألاخهاجي( الي لجىت ال٣ُاؽ والخ٣ٍى

غ.  لٗمل الخ٣ٍغ

  غ ؤلاؾخبُاهاث لغثِـ مجلـ ال٣ؿم الٗلمي لٗمل ؤلاحغاءاث حؿلُم نىعة ج٣اٍع

 الخصخُدُت الالػمت.

  حؿلُم وسخت مً ٢غاع اإلاجلـ الٗلمي وهدُجت الخدلُل للم٣غع الضعاس ي الي ًٖى هُئت

  الخضَعـ.

  بٖضاصCheck list)بٖضاص ٢اثمت بإؾماء ؤًٖاء  ( ٧ل ٞهل صعاس ي ًٖ ما ًلؼم ججمُٗه و

 اللجىت بطا ما ج٨غع طل٪. هُئت الخضَعـ ومٗاوهحهم الٛحر مخٗاوهحن م٘

  ُ٘غ مجم٘ ًٖ حمُ٘ اإلاالخٓاث و٧ل ما جم ٖمله مً بحغاءاث جدؿيُت فى حم بٖضاص ج٣ٍغ

 اإلاجاالث.
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 لجىت الدعم الفنى و الخدٍزب - ت
 

 مهام اللجىت
 ت وألا٢ؿام الٗلمُت لًمان حىصة ج٣ضًم الضٖم الٟجى إلاسخل٠ اللجان وال ىخضاث ؤلاصاٍع

 ألاصاء للمهام واإلاؿئىلُاث

 .الضٖم الٟجى فى مجا٫ بؾدُٟاء الىزاث٤ الضاٖمت وجُٟٗلها 

 .ُض الكغا٦ت بحن ال٩لُت وماؾؿاث اإلاجخم٘ وؾى١ الٗمل  الضٖم الٟجى لخَى

 غ الضوعٍه. ج٣ضًم الضٖم الٟجى للجان اإلاٗاًحر ولجان بٖضاص الضعاؾت الظاجُت والخ٣ا  ٍع

  ٣ا لالخخُاحاث الٟٗلُت وي٘ بغامج لخىمُت ٢ضعاث ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ومٗاوهحهم ٞو

غ اإلاىاهج وؤؾالُب  م البرهامج الضعاس ى واإلا٣غعاث الضعاؾت وجٍُى لهم ) مجاالث ج٣ٍى

 الخضَعـ والامخداهاث ومكغوٖاث البدىر الخٗلُمُت  ( وؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظها .

 ب الضازلى .بٖضاص وجىُٟظ ومخا  بٗت وج٣ُُم زُِ الخضٍع

 .بُت َب٣ا لالخخُاحاث غ البرامج الخضٍع  بٖضاص وجٍُى

  ب والخإهُل اإلاؿخمغ للٗاملحن فى ألا٢ؿام الخٗلُمُت اإلاؿاٖضة مثل وي٘ بغامج الخضٍع

ت  اإلا٨خباث واإلاساػن والؿ٨غجاٍع
 

 

 لجىت املساجعت الداخلُت و املخابعت - ث
 

 مهام اللجىت
  م اإلاؿخمغ ل  لٟاٖلُت الخٗلُمُت وال٣ضعة اإلااؾؿُت .الخ٣ٍى

  . ؤلاجها٫ اإلاؿخمغ بالىخضة والى٢ٝى ٖلى ما هى حضًض مً ؤٖما٫ 

  .اث التي حٗضها ألا٢ؿام الٗلمُت  مغاحٗت جىن٠ُ البرامج واإلا٣غعاث واإلاهٟٞى

   غ اإلا٣غعاث والبرامج التي ٌٗضها ؤًٖاء هُئه الخضَعـ  باىأ٢ؿام مغاحٗت ج٣اٍع

 الٗلمُت.

  غ الضوعٍت التي حٗضها وخضة يمان الجىصة. مغاحٗت  الىزاث٤ والخ٣اٍع

   ت في يىء الضعاؾت الظاجُت غ جىُٟظ زُِ الخدؿحن اإلاىيٖى مغاحٗت ج٣اٍع

م واإلاغاحٗت.  وؤٖما٫ الخ٣ٍى

   غ مغاحٗت ال٣غاعاث الخصخُدُت التي جخسظها اإلاجالـ اإلاسخهت فى يىء الخ٣اٍع

 الضوعٍه.

  خماص .مغاحٗت مضي اؾدُٟاء ملٟاث مٗا  ًحر الجىصة والٖا

   مغاحٗت جىاٞغ ملٟاث اإلا٣غعاث الضعاؾُت ل٩ل ٞهل صعاس ي ومُاب٣خه بخىن٠ُ

 اإلا٣غع .
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 لجىت إلاعالم و اليشس - ج

 مهام اللجىت
  الٗمل ٖلى جغؾُش ال٣ُم واإلاٟاهُم ليكغ ز٣اٞت الجىصة بحن ؤًٖاء هُئت الخضَعـ

 والٗاملحن بال٩لُت.

 المٗىالضوعاجىالىضواج  .ظاجالهلتبًماهالجىصةاليكغوؤلٖا

    جدضًثاإلاى٢ٗاالل٨تروهُلل٩لُتبهىعةصوعٍتوحٛظًتهبالىزاث٤

 .واإلاٗلىماجالخانتبإوكُهال٩لُت

 .اٖلُاث وخضة الجىصة بال٩لُت  بٖالم ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ومٗاوهحهم بمخُلباث ٞو

 اص ؤلاحخمإ الضوعي إلاغاحٗت ما ًيكغ ٖلى مى٢٘ ال٩لُت بٗض مىا٣ٞت مضًغ الىخضة وبٖخم

 الٗمُض.

 . الخٍٗغ٠ ببرامج ال٩لُت 

 . مخابٗت عؤي الجمهىع ُٞما ج٣ضمه ال٩لُت مً زضماث 

 

س الظىىي( - ح م املإطس ى )الدزاطت الراجُت والخلٍس  لجىت الخلٍى

 مهام اللجىت
 .غ الؿىىي في جهاًت ٧ل ٖام صعاس ي  جدضًث الضعاؾت الظاجُت والخ٣ٍغ

  .م اإلاؿخمغ  مخابٗت جىُٟظ زُت الخ٣ٍى

 غ ؾىىي. حم٘ الخ٣ا م لٗمل ج٣ٍغ غ اإلاسخلٟت مً لجىت ال٣ُاؽ والخ٣ٍى  ٍع

  ًغ الؿىىي والضعاؾت الظاجُت م٘  لجىت اإلاغاحٗت الضازلُت وبٖخماصها م مغاحٗت الخ٣ٍغ

مُض ال٩لُت.  مضًغ الىخضة ٖو

  غ الؿىىي بمغ٦ؼ يمان الجىصة بالجامٗت وبٖخماصها مغاحٗت الضعاؾت الظاجُت والخ٣ٍغ

 بمجلـ ال٩لُت.

 

 ئجداد العالبلجىت  - خ

 مهام اللجىت
 .ه٣ُت اجها٫ خ٣ُ٣ُت ليكغ ز٣اٞت الجىصة بحن الُالب 

 .ج٣ضًم اإلا٣ترخاث التي حؿاٖض ٖلي جُٟٗل صوع وخضة الجىصة في الىىاحي الُالبُت 

  ٖغى مكا٧ل الُالب جمهُضا لٗغيها ٖلي مجلـ بصاعة الىخضة زم مجلـ ال٩لُت

 ىأجساط الالػم.

  ؤؾخُإل الغؤي.مخابٗت ٖملُت ألاؾخبُاهاث و 
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 مهام ميظلي الجىدة
 هى همؼة الىنل ؤو خل٣ت الاجها٫ ما بحن ال٣ؿم اإلاٗجى و وخضة يمان الجىصة بال٩لُت. .1

غ البرامج و اإلا٣غعاث  .2 ًغاح٘ و ًخاب٘ جىن٠ُ البرامج و اإلا٣غعاث الضعاؾُت بال٣ؿم و ٦ظل٪ ج٣اٍع

 الضعاؾُت بال٣ؿم.

م .3 غ الؿىىي للخ٣ٍى  الظاحي لل٩لُت جدذ بقغاٝ وخضة يمان الجىصة. ٌكاع٥ في مغاحٗت الخ٣ٍغ

 لخُت الٗمل التي ج٣غها وخضة يمان الجىصة. .4
ً
٣ا  ًخاب٘ وكغ ز٣اٞت الجىصة بال٣ؿم ٞو

بُت بال٣ؿم اإلاٗجى. .5  ًخاب٘ و ًغاح٘ زُت الٗمل الخانت باالخخُاحاث الخضٍع
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 وخدة ئدازة ألاشماث و الكىازر

 

 عئٍت الىخضة
صاعة ألاػماث وال٩ىاعر ب٩لُت الٗلىم حامٗت خلىان جُمذ لخُٟٗل الىٓام وخضة ب

 الضازلى لخإمحن واؾخ٣غاع بِئت الٗمل يض ألاػماث  وال٩ىاعر.

 

 عؾالت الىخضة
ضاص جإمحن بِئت  وخضة بصاعة ألاػماث وال٩ىاعر ب٩لُت الٗلىم حامٗت خلىان حؿعى إٖل

٤ ألازُاع وآلازاع الؿلبُت الى الٗمل والخض  مً احمت ًٖ ألاػماث وال٩ىاعر ًٖ ٍَغ

 .جىُٟظ زُِ وبغامج  ٞٗالت
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 مدًس وخدة الاشماث والكىازرمهام و ئخخصاصاث  .1
 

 تاإلاخٗل٣تبٗماللىخضة  .مخابٗتألامىعؤلاصاٍع

  ٗهاالىمجلـ ٌغٖىاللجاهاإلاىبث٣تلٞغ بٖضاصالخ٣اٍع

إلاىا٢كتهاوالخغوج 
ٌ
بصاعةوخضةبصاعةألاػماجىال٩ىاعزبال٩لُت

ًللىخضةللخضمىاىأػماجىال٩ىاعرب٣غاعاجتهضٞ
ٌ
ضوعاللجاهاإلاىبث٣تٖىاإلاجلؿالخىُٟظ

ٌ
 .الىخُٟٗل

 مؿاٖضةمخسظًال٣غاع ) 

تللمكا٦اللُاعثتو للخض مً )مجلؿةصاعةألاػماجىال٩ىاعر ٌٗ إلًٌجاصالخلىالإلاىاؾبتوالؿَغ

 .ألاػماث وال٩ىاعر

 جاىأزغي والجامٗت
ٌ
 .الخيؿ٣ُمٗىخضاجةصاعةألاػماجىال٩ىاعزبال٩لُا

 

  :الظالمت وجأمين بِئت العمل مظئىل خخصاصاث مهامىا .2
  

ٌ
إلايكأجال٩لُت

ٌ
 بٖضاصزُُالخماًت

 دالىحىصؤػمت  الخهٞغ
ٌ
ٌىهاجخدا٦ى٨ُُٟت ؾٌِىاٍع

ٌ
 .ويعخُُالُىاعثىؤلازالءمٗخىُٟظ

  
ٌ
٣ىمُاب٣تهاللمىانٟاجى جإمُىميكأجال٩لُت  .الخإ٦ضمىهالٌخُتهٓمم٩اٞدتالخٍغ

 اإلاضهُت بالجامٗت. الخىانالإلاؿخمغوالخٗاوهمٗىخضةالضٞاٖى الخماًت 

   وال٣اٖاجالضعاؾُت وحُُٛت 
ٌ
 والُالب ة

ٌ
 فى اإلاٗامل البدثُت

ٌ
ث ال٨هغبُت

ٌ
مغاحٗت الخىنُال

 اإلا٨كٝى مجها

  .ٟاء والخإ٦ض مً حاهؼ ًٌتها للٗمل  الخٟخٌِل الضوعي ٖلى وؾاثل ؤلَا

  .
ٌ
 والُالبُت

ٌ
 الخٟخٌِل الضوعي ٖلى مىاؾحٌر االٛاػ اإلاىحىصة فى اإلاٗامل البدثُت

  .واإلاٗامل 
ٌ
 مغاحٗت وؾاثل الؿالمت وؤبىاب الُىاعت فى ال٣اٖاث الضعاؾُت

  .ج٩ىن حاهؼة للٗمل باؾخمغاع 
ٌ

٤ٌ بدُث ث الخٍغ
ٌ
 الخٟخٌِل الضوعي ٖلى خىُٟا

 . 
ٌ
حٌر وؾاثل ؤلاهظاع فى مباوى ال٩لُت  مغاحٗت وجٞى

 

س والخىعُت وإلاعالم مظئىل مهامىاخخصاصاث  .3   :الخعٍى
  الخإ٦ض مً وحىص الٗال.

ٌ
 فى ٧اٞت مباوى ال٩لىت

ٌ
ت  والخدظ ًٍغ

ٌ
 ماث ؤلاعقاص ًت

  التى
ٌ
ىبإمىعالؿالمتوألامىمىساللخىٌُٓمالىضواث واإلادايغاجالخث٣ُُٟت وكغز٣اٞتالٖى

 .٣ًٌىمبةل٣ائهامخسههىن ٞىهظااإلاجا٫

   ٌ٘ ب٣ىاٖضوبحغاءاجالؿالمتالخىٌُجبٗلى الجمُ
ٌ
ـٌ (بٖضاصلىخاجةعقاصًت  – ًٖاءهٌُئتجضَع

ٟحٌن   الالتزامبها إلاىاحهتألاػماجب٩اٞت  ؤهىاٖها وحٗل٣ٌُهاٞىإما٦ىىاضخت )ٖما٫ – َالب -مْى

  
ٌ
وزهىنااإلاٗاماللُالبُت

ٌ
صاجٟىإما٦ىىاضختبال٩لُت

ٌ
ع٢امهىاجٟالُىاعثىالُٗا

ٌ
 .حسجُأل

 اؾخٗمالىؾاثال
ٌ
ُت ٌٟ مثل٨ُ

ٌ
ٖلىمسخلٟإوحهالؿالمتوالصختاإلاهىُت

ٌ
بُت الخيؿ٣ٌُإلٖضاصصوعاجخضٍع

 
ٌ
ٟاءوؤلاؾٗاٞاجاىأولُت  إَل
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 ًلىخضةبصاعةألاػماجىالب
ٌ
ٗهاالىاإلاجلؿالخىُٟظ الملٞغ وؤلٖا

ٌ
ُت ٌغوالخٖى ٖضاصالخ٣اعٌعٖىلجىتالخٍُى

ضوعالىخضةللخضمىاىأػماجىال٩ىاعر
ٌ
جتهضٝ الىخُٟٗل

ٌ
إلاىا٢كتهاوالخغوحبخىنُا

ٌ
 .٧ىاعزبال٩لُت

 

 : الصحت املهىُت والاطعافاث الاولُت مظئىل مهامىاخخصاصاث  .4

  
ٌ
 ؤلاقغاٞٗلىإٖضاصالبرامجالى٢اثُت

ٌ
 .والٗالحُت

 ىالصخىىزانتٞىمجااللُبالى٢اثىٟىدالخضوزإوبئتمثل  مخابٗتوكغالٖى

ٌغ   .)ؤهٟلىهؼاالٌُُىعوؤهٟلىهؼاالخىاٍػ

 ٞدالخضوز٩اعزتال٢ضعهللا
ٌ
جاإلاُلىبتلإلؾٗاٞاجاىأولُت

ٌ
 .الخإ٦ضمىىحىصؤلام٩اهُا

  ٞى٩لمٗاملىمضعحاث
ٌ
هىاص٣ًٌاإلؾٗاٞاجاىأولُت ٌٗ الخإ٦ضمىخىػَ

اإلاسخل
ٌ
 وبصاعاجال٩لُت

ٌ
الضوعَٗلىاإلؾٗاٞاجاىأولُت

ٌ
ٟتوالخٟخِك

الى٣هبها ًٌ  الىاحبىحىصهاٞىالهىاص٣ًٌىحٍٗى
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ـــــب  وخدة الخدٍز
 

 عئٍت الىخضة:

بى مخمحز للٟئاث اإلاؿتهضٞت صازل وزاعج ال٩لُت   .جد٤ُ٣ مؿخىي جضٍع

 

 عؾالت الىخضة:

بُت إلاسخل٠ ميؿىبى ال٩لُت جٟى بمخُلباث الٗمل ا ُٟى ج٣ضًم بغامج جضٍع لْى

غ وعٞ٘ ٦ٟاءة ؤلاصاء ألا٧اصًمى وؤلاصاعي   وحؿاهم فى جٍُى

بمهام وئخخصاصاث  .1  مدًس وخدة الخدٍز
 ًللىخضةوعثاؾتحلؿاجه

ٌ
 . الضٖىةالحخماٖاجاإلاجلؿالخىُٟظ

 بالىخضة
ٌ
ىالٗاملُي

ً
ٗل  . الاقغاٝ الٟىًىىؤلاصاَع

 تلخد٣ٌُ٣إهضاٞالىخضة ؾتالٗامتاإلاىيٖى
ٌ
الؿُا

ٌ
 . ؤلاقغاٞٗلىدىُٟظ

 ٢غاعاجمجلؿاإلصاعةمخابٗتجى
ٌ
 . ُٟظ
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ٌ
م٣ترختل٩اٞتالٟئاجاإلاؿتهضٞتصازالل٩لُت

ٌ
ٌبُت  . ج٣ضًٌمسُُخضٍع

 ل٩اٞتاإلاؿتهض
ٌ
ٌبُت الضوعاجالخضٍع

ٌ
 . ٞحٌن جىُٟظ

 بنضاعوكغاحٗىالخضماجالخىخ٣ضمهاالىخضة. 
 

 عضى مجلع ئدازة الىخدةمهام و ئخخصاصاث  .2
 اجهللىخضةواإلاكاع٦تٞىمىا٢كت مىيٖىالخىُٟظًخًىعاحخماٖاجاإلاجلؿ . 

 ٌب ٌٍىىخضةيماهالجىصةووخضةالخضع ِالخيؿ٣ٌُب . 

 ًج٣ض 
ٌ
م٣ترختل٩اٞتالٟئاجاإلاؿتهضٞتصازالل٩لُت

ٌ
بُت  . ٌمسُُخضٍع

 اإلاىٟظة
ٌ
بُت  . ج٣ٌُُمالضوعاجالخضٍع

 

 مظئىل الدعم الفنىمهام و ئخخصاصاث  .3
 ٌب ٣ٌِبُالخيؿ وؤلاصاعاجاإلاسخلٟتووخضةالخضٍع

ٌ
 .ٌىاىأ٢ؿامالٗلمُت

 ٣اٖاجىمؿخلؼماح٣ٗضالضوعاثبٖضاصالخجهحٌزاجالخانتبال. 

  
ٌ
ٌبُت الضوعاجالخضٍع

ٌ
ضاصلخىُٟظ  . اإلاكاع٦تٞىالخدًحٌروؤلٖا

 ؤحهؼةالٗغى – ؤحهؼةالخاؾب ( ؤٖمااللضٖمالٟىللىؾاثُاإلاخٗضصة( 
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جين  وخدة مخابعت الخٍس
 

جحن لكئىن زضمت اإلاجخم٘ و جىمُت ؤ.ص. و٦ُل ال٩لُت  يمً بزخهاناث وخضه مخابٗت الخٍغ

 :٧اىأحيها و حك٨ُلئتالبِ

و٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ و جىمُت 

 البِئت
 اإلاكٝغ ٖلى الىخضة

 مضًغ الىخضة ًٖى هُئت جضَعـ   

ًـــىا ًٖى هُئت جضَعـ      ٖ 

ًـــىا صٖم ٞجى ٖ 

ًـــىا ؾ٨غجحر الىخضه ٖ 

جحن ًـــىا مؿئى٫ وخضة قئىن الخٍغ ٖ 

جحن ال٣ضامى ًـــىا ؤخض الخٍغ ٖ 
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 : ىخضةٝ الؤهضا
جحن والٗمل ٖلى عبُها بمى٢٘ ال٩لُت -1  .اوكاء ٢ىاٖض بُاهاث للخٍغ

جحن وال٩لُت  -2  .بىاء ٢ىىاث اجها٫ بحن الخٍغ

ت -3 جحن بخدضًض صوعاث مخىٖى  .جىمُت مهاعاث الُالب والخٍغ

جحن جىاؾب جسهههم -4  .اإلاؿاهمت فى جإمحن ٞغم ٖمل للخٍغ

جى ال٩لُت الاجها٫ بالهُئاث واإلااؾؿاث والكغ٧اث للىنى٫ الى -5  .اًجاص ٞغم ٖمل لخٍغ

٘ الخسغج )بن وحض( لجمُ٘ البرامج الضعاؾُت، وب٢امت  -6 الاهخمام بالجؼء الٗملى إلاكاَع

لب الضٖم الالػم لها. ٘ َو  ملخ٣ى في جهاًت الٗام وصٖىة الكغ٧اث اإلاهخمت لٗغى اإلاكاَع

اعاث مُضاهُت للمهاو٘ والكغ٧اث ٧ل خؿب جس -7  هههم.بجاخت الٟغم للُالب لل٣ُام بٍؼ

جحن لٗمل اإلااحِؿخحر والض٦خىعاه صازل او زاعج  -8 حر مىذ صعاؾُت للخٍغ الٗمل ٖلى جٞى

 البالص لخل مك٩لت مُغوخت مً زال٫ الخُت ال٣ىمُت للضولت.

جحن وعحا٫ اإلااؾؿاث والهُئاث والكغ٧اث اإلاٗىُت  -9 ا٢امت ًىم ؾىىي ًضعى الُه الخٍغ

ُٟى ال٩لُت(  .)ملخ٣ى جْى

جح -10  ن للخٗاٝع وجباص٫ الخبراث.ب٢امت ًىم ؾىىي للخٍغ

 

 ٌك٩ل مجلـ ؤلاصاعة إلاضة ٖامحن ٢ابل للخجضًض مغة واخضة ٣ِٞ وطل٪ ٖلى الىدى الخالى:

 الؿُضا.ص/ ٖمُضال٩لُت

 الؿُضا.ص/ و٦ُالل٩لُتلكئىهسضمتاإلاجخمٗىجىمُتالبِئت

 الؿُضا.ص/ مضًغوخضةالجىصة

جحن  الؿُضا.ص/ مضًغوخضةالخٍغ

٣ىم مضًغ وخضة مخابٗت الخٍغ ٤ اإلاجلـ الخىُٟظي والظي ًخم خله بالخبُٗت م٘ ٍو جحن بازخُاع ٍٞغ

 خل مجلـ ؤلاصاعة ٧ل ٖامحن. 

 

 

 :مدًس الىخدةمهام و ئخخصاصاث  .1
 ٣ًٗضاحخماٖاجاإلا٨خب الضٖىةب٫. 

  للمكاع٦تٞىضوعاجىهضواجىوعقٗملٍجُىالٗملٗلىةٖالمالخغ. 

 وؾى٢الٗملُال٩لبِىاإلاؿاهمتٞىٟخد٣ىىاجاجهال
ٌ
 .ت

 

 :الىخدهعضى ث مهام و ئخخصاصا .2
 ٌُىٟىمىاؾباجال٩لُجٌٍزلضٖىةالخغ حالخجه 

ٌ
 .ت

 هاجاؾخُالٖالغؤًللى٢ى ٌُزاؾخبحججه
ٌ
حاحؿى٢الٗملُٗلىاخخٞا

ٌ
 .ا

 خهغمخُلباحؿى٢الٗملمىالخسههاجاإلاسخلٟت. 
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جين مظئىل  .3   :كظم شئىن الخٍس
 ٣اٖضةبًجدض

ٌ
هاجالخغ ُث

ٌ
بال٩لٌُج ٍا

ٌ
 ُي

ٌ
 .ت

  باخخٌُج ٍبٖالمالخغ
ٌ
حاحؿى٢الٗملُي

ٌ
 .ا

 ٞالاؾخبٌُزوجىٟحىخجهاإلاؿاهمت
ٌ
هاجىاؾخُالٖغؤًؿى٢الٗملُظ

ٌ
 .ا

 

 :دعم فنى .4
 الاؾخبٌُزوجىٟحاإلاؿاهمتٞىخجه

ٌ
هاجىاؾخُالٖغؤًؿى٢الٗملُظ

ٌ
 .ا

 ٣اٖضةبًالاقترا٦ٟىخدض
ٌ
هاجالخغ ُث

ٌ
بال٩لُجٍا

ٌ
 ُي

ٌ
 .ت
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 مكخب دعم الىافدًً
بالُالب  في بَاع الغئٍت الاؾتراجُجُت الٗامت لجامٗت خلىان والتي ج٣ط ى بًغوعة الاهخمام

ش اًت لهم، ٢ام مجلـ ال٩لُت بخاٍع باإلاىا٣ٞت ٖلى   25/10/2016  الىاٞضًً وج٣ضًم مسخل٠ الٖغ

اًت الُالب الىاٞضًً، وطل٪ لضٞ٘ الجهىص لجظب الُالب الىاٞضًً اإلااهلحن،  بوكاء م٨خب ٖع

 وجدؿحن الٗال٢اث الضولُت فى مجا٫ الخٗلُم والبدىر.

للضعاؾاث الٗلُا والبدىر والٗال٢اث . و٦ُل ال٩لُت يمً بزخهاناث  ؤ.ص ىاٞضًًال م٨خب

 ٧اىأحي:  مكخبالىافدًًو حشكُل الث٣اُٞت

 عثِـ مجلـ ؤلاصاعة            و٦ُل ال٩لُت للضعاؾاث الٗلُا والبدىر  

 ًٖى هُئت جضَعـ   مضًغ الىخضة 

 ؤًٖاء هُئت جضَعـ باىأ٢ؿام الٗلمُت    ميؿ٣ى الىاٞضًً باىأ٢ؿام الٗلمُت 

 ًٖــــىا  مؿئى٫ بصاعي الىخضة

 

 ألاهداف ألاطاطُت للمكخب
  ٧لُت الٗلىم حامٗت خلىانصٖم الهىعة الٗلمُت . 

  حر اإلاٗلىماث الخانت ب٩اٞت البرامج الضعاؾُت فى ألا٢ؿام اإلاسخلٟت لل٩لُت وقغوٍ ؤلالخدا١ جٞى

 بها.

 .جِؿحر ومخابٗت بحغاءاث ال٣ُض والدسجُل والخسغج للُالب 

 حر الٖغ  اًت ال٩املت للُالب الىاٞضًً صازل ال٩لُت .جٞى

 . اإلاؿاٖضة فى خل اإلاك٨الث الضعاؾُت وؤلا٢امت 

 

 ألاوشعت الخاصت باملكخب

 .جم جسهُو م٨خب الؾخ٣با٫ الُالب الىاٞضًً في مبجى ال٩لُت 

  الاجها٫ بالهُئاث الضولُت لخد٤ُ٣ اإلاكاع٦ت م٘ الجامٗاث الضولُت اإلاخمحزة وجُٟٗل ؤلاجٟا٢ُاث

 خباص٫ الُالبى م٘ هظه الجامٗاث.وال

  ت فى حمُ٘ ؤهداء الٗالم لخُٟٗل وجيكُِ الخٗاون الٗلمى ؤلاجها٫ بم٩اجب الخمثُل الث٣افى اإلاهٍغ

 والخباص٫ الُالبى .

  الاجها٫ ب٩اٞت ؤلاصاعاث اإلاٗىُت صازل الجامٗت لدؿهُل وجىحُه بحغاءاث جل٣ى ؤوعا١ الُالب

ت مغاحٗتها وبنضاع ٢غ   اعاث ال٣بى٫ وقهاصاث الخسغج.الىاٞضًً وؾٖغ

  حهُت –ز٣اُٞت  –ج٣ضًم ؤلاعقاصاث الخانت بالخضماث اإلاسخلٟت )ٖالحُت ايُت( اإلاخاخت –جٞغ ٍع

 للُالب صازل الجامٗت.

 ٟهم بال٩لُت وحصجُ٘ الخىاع الث٣افى بحن   جىُٓم ل٣اءاث إلؾخ٣با٫ الُالب الىاٞضًً الجضص لخٍٗغ

 مسخل٠ الجيؿُاث.
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 خ٩امل ًىضر ؤهضاٝ اإلا٨خب وؤوكُخه و٦ظل٪ الغص ٖلى بؾخٟؿاعاث وي٘ هٓام ؤل٨ترووى م

 الُالب ٖبر مى٢٘ ال٩لُت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ.
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م  وخدة اللُاض و الخلٍى
 

م  الهُكل الخىظُمى لىخدة اللُاض والخلٍى

 عثِـ مجلـ ؤلاصاعة ٖمُض ال٩لُت

  و٦ُل ال٩لُت لكئىن الخٗلُم والُالب  
ً
 ًٖىا

 غ الىخضةمضً ًٖى هُئت جضَعـ  

 ًٖىا ؤمحن ال٩لُت

  عثِـ ٢ؿم قئىن الُالب
ً
 ًٖىا

  ممثل ًٖ الُالب
ً
 ًٖىا

 

 حشكُل مجلع ئدازة الىخدة

ت و٦ُل ال٩لُت لكئىن الخٗلُم و  ًخم حك٨ُل مجلـ بصاعة للىخضة بغثاؾت ٖمُض ال٩لُت و ًٍٖى

ت و ؤمحن ال٩لُت، الُالب، و مضًغ الىخضة، و ممثل ًٖ الُالب، و عثِـ ٢ؿم قئىن الُالب بال٩لُ

 باإلياٞت بلى ٖضص مً ؤًٖاء هُئت الخضَعـ خؿب حجم ال٩لُت.
 

 معاًير ئخخُاز مدًس الىخدة

 ُٞما ًلى ؤهم اإلاٗاًحر التى ًجب مغاٖاتها ٖىض بزخُاع مضًغ الىخضة و هى:

م و ؤلامخداهاث. .1  الخبرة بإٖما٫ الخ٣ٍى

خماصالخبرة بإٖما٫ الجىصة خؿب مخُلباث هُئت يمان الجىصة و  .2  .ؤلٖا

ؤن ٩ًىن ؤخض ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بال٩لُت وبضعحت ؤؾخاط و ًم٨ً فى خاالث الًغوعة  .3

 بؾىاص طل٪ بلى ؤخض ألاؾاجظة اإلاؿاٖضًً.

 آزغ بال٩لُت )عثِـ ٢ؿم  .4
ً
ا  بصاٍع

ً
 ٖمُض(. –و٦ُل  –ؤن ال ًخىلى مىهبا

 

 

 

 مهام الىخدة

م الُالبى باإلاهمت الخالُت:  ج٣ىم وخضة ال٣ُاؽ و الخ٣ٍى

ت جخ٤ٟ م٘ هٓام ؤلامخداهاث - بالجامٗت و حؿخىفى  الخإ٦ض مً ؤن ؤلامخداهاث اإلاىيٖى

اإلاٗاًحر الالػمت و طل٪ بالخيؿ٤ُ م٘ ألا٢ؿام ألا٧اصًمُت اإلاسخلٟت و التى ج٣ىم بالٗمل الٟجى 

 فى هظا اإلاجا٫.

غ الضوعٍت ًٖ وي٘ الخ٣ُُم و ال٣ُاؽ بال٩لُت. -  بنضاع ؤلاخهاءاث و الخ٣اٍع

غ الضوعٍت ًٖ الك٩اوي و ؤلالخماؾاث التى ٣ًضمها الُالب و الخانت بنضاع الخ٣ - اٍع

 بالخ٣ُُم و ال٣ُاؽ.
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الخإ٦ض مً ؤن باقى ؤٖما٫ الخ٣ُُم و ال٣ُاؽ جىٟظ خؿب ألاؾـ الٗلمُت و اللىاثذ  -

 اإلاىٓمت لظل٪.

الخيؿ٤ُ لٗمل بىى٥ ألاؾئلت للم٣غعاث اإلاسخاعة لظل٪ و يمان خؿً بصاعة ٖملُت  -

 لخىُٟظ طل٪. ِ الجىصة ٞحها و الخٗاون م٘ ؤلاصاعة اإلاسخهت باإلاغ٦ؼ ؤلاوكاء و يب

بُت ٖلى مؿخىي ال٩لُت. -  جدضًض ؤلاخخُاحاث الخضٍع

ب الخاب٘ إلاغ٦ؼ الجامٗت. - بُت بالخيؿ٤ُ م٘ مغ٦ؼ الخضٍع  جىُٟظ الضوعاث الخضٍع

م و ال٣ُاؽ بال٩لُت. -  الٗمل ٖلى وكغ ز٣اٞت الخ٣ٍى

 الخيؿ٤ُ م٘ وخضة الجىصة بال٩لُت. -

م  - حن فى ؤزال٢ُاث الخ٣ٍى ًاء هُئت الخضَعـ و الُالب و ؤلاصاٍع ٖمل وعف ٖمل ىٖأ

 الُالبى.
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 وخدة خدمت املجخمع و جىمُت البِئت
خىانل م٘ يمً بزخهاناث  ؤ.ص. و٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئتبهضٝ ال

٣ض بغجى٧ىالث حٗاون وجدؿحن بِئت الٗمل مً ماؾؿاث نىاُٖت وزضمُت ٖواإلاجخم٘ اإلاضوى اإلادُُ

 الضازلُت 
 

 الهُكل الخىظُمى للىخدة

ب٣غاع مً ألاؾخاط الض٦خىع/ عثِـ الجامٗت إلاضة زالر ك٩ل ًٌخىلى بصاعة الىخضة  مجلـ بصاعة 

 ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض و طل٪ ٖلى الىدى الخالى:
 

 عثِـ مجلـ ؤلاصاعة ٖمُض ال٩لُت

إلاجخم٘ و جىمُت زضمت او٦ُل ال٩لُت لكئىن 

 البِئت

 للغثِـ 
ً
 هاثبا

 مضًغ الىخضة بال٩لُتخضَعـ الهُئت  اءًٖؤخض ؤ

 ًٖىا ( مً طوي الخبرة فى مجا٫ زضمت البِئت2ٖضص )

  مضًغ وخضة يمان الجىصة
ً
 ًٖىا

  ؤخض ألاؾاجظة بال٩لُت
ً
 ًٖىا

  مغا٢ب مالى و بصاعي 
ً
 ًٖىا

خه بٌٗ  ما٫ مً طوي الخبرةو ًجىػ إلاجلـ ؤلاصاعة ؤن ًًم بلى ًٍٖى ألٖا  
 

 الىخدة وشأة

ت لخض مت فى يىء ٨ٞغ و جىحهاث ؤلاصاعة ؤلا٢خهاصًت لجامٗت خلىان، ٢امذ ٧لُت الٗلىم بةوكاء وخضة بصاٍع

 اإلاجخم٘ و جىمُت البِئت و جدب٘ ال٩لُت، و حٗخبر وخضة طاث َاب٘ لها بؾخ٣ال٫ ٞجى و مالى و بصاعي.
 

 زؤٍت الىخدة

ب و الخإهُل ٖلى اإلاؿخىي اإلادلى و ؤلا٢لُمى. ج٣ضًم زضماث مخمحزة فى  اإلاجاالث الٗلمُت و الخضٍع
 

 زطالت الىخدة

بُت حٗلُمُت.  حؿعى وخضة زضمت اإلاجخم٘ و جىمُت البِئت ىأن ج٩ىن بِئت خايىت ٖلمُت جضٍع

 الشعب الداخلُت للىخدة

ت مً الكٗب الخالُت:  جًم الىخضة مجمٖى

 ث.قٗبت ٢ىاٖض البُاهاث و هٓم اإلاٗلىما .1

 قٗبت جغوٍج البرامج ألا٧اصًمُت الخ٣لُضًت و الجضًضة. .2

 قٗبت جغوٍج بغامج الخإهُل للكهاصاث اإلاهىُت. .3

ب و ن٣ل اإلاهاعاث. .4  قٗبت جغوٍج بغامج الخضٍع

 قٗبت جغوٍج البدىر الخُب٣ُُت و ؤلاؾدكاعاث. .5

 قٗبت بدىر و صعاؾت الؿى١. .6
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اع مجلـ ؤلاصاعة بىاًء ٖلى ب٢تراح و ًجىػ بوكاء قٗب ؤزغي لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الىخضة و طل٪ ب٣غ 

 مضًغ الىخضة.
 

 أهداف الىخدة

 تهضٝ وخضة زضمت اإلاجخم٘ و جىمُت البِئت ب٩لُت الٗلىم بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ و اإلاهام الخالُت:

بٖضاص ٢ىاٖض بُاهاث مغهت و صًىام٨ُُت للخضماث التى ج٣ضمها ال٩لُت ٖلى مؿخىي الب٩الىعٍىؽ و  .1

 اإلاجخم٘.الضعاؾاث الٗلُا وزضمت 

٤ ما ٣ًضمه مً زضماث   بٖضاص حُل مً قباب ؤًٖاء هُئت الخضَعـ و مٗاوهحهم .2 ٢اصع ٖلى حؿٍى

ت صازل اإلاجخم٘ اإلاهغي و زاعحه.  مخىٖى

ٟه بمسغحاث ال٩لُت فى  .3 ما٫ حؿاٖض ٖلى حٍٗغ ٞخذ ٢ىىاث بجها٫ مؿخمغة و ٞٗالت م٘ مجخم٘ ألٖا

اث.  ٧اٞت اإلاجاالث و اإلاؿخٍى

جحن و مؿاٖضتهم ٖلى الخىانل م٘ ؾى١ الٗمل، و بٖضاص ٢ىاٖض بُاهاث  .4 مغهت إلاخابٗت الخٍغ

 و جُىع مؿاعهم اإلانهى بٗض الخسغج. الخٗٝغ ٖلى مكا٧لهم 

جىُٓم الخمالث التروٍجُت ب٩اٞت الىؾاثل اإلاىاؾبت لخٍٗغ٠ َالبى الخضمت الخٗلُمُت و البدثُت  .5

ٖلى بزخُاع ؤوؿبها بما ًخ٤ٟ م٘ مُىلها  بدؼمت البرامج ألا٧اصًمُت التى جىٞغها ال٩لُت، و مؿاٖضتهم

ُت.  و ٢ضعاتهم الٗلمُت و اإلاٗٞغ

للخٗٝغ ٖلى ؤلاخخُاحاث  بٖضاص صعاؾاث لؿى١ الٗمل الضازلى و الخاعجى مً ٞترة ىأزغي  .6

حر هخاثجها لأل٢ؿام الٗلمُت اإلاسخلٟت بال٩لُت إلاداولت جُىٍغ اإلا٣غعاث الضعاؾُت بما  ت و جٞى اإلاخىٖى

 حاث فى يىء ال٣ىاٖض و اللىاثذ اإلا٣غعة لظل٪.ًسضم جل٪ ؤلاخخُا

ب٢تراح بٌٗ البرامج ألا٧اصًمُت الجضًضة، الؾُما فى الخسههاث البُئُت التى ًخُلبها ؾى١  .7

 الٗمل مً آن آلزغ.

التى جىاحه اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت و مجخم٘ خلىان  بٖضاص بٌٗ الضعاؾاث الخانت بإهم اإلاك٨الث .8

باخثحن هدى بدث ؾبل جىاو٫ جل٪ اإلاك٨الث مً الىاخُت بهٟت زانت، بما ٌؿمذ بخىحُه ال

 الٗلمُت فى صعاؾاتهم و بدىثهم.

٣ُت و ٚحرها فى اإلاجاالث الٗلمُت و البدثُت و جىمُت اإلاهاعاث  .9 الخٗاون م٘ الجامٗاث الٗغبُت و ألاٍٞغ

بُت و الخسههُت.  الخضٍع

لُلُت  الالػمت إلاىذ الكهاصاث الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث الضولُت و اإلادلُت فى بٖضاص البرامج الخإه .10

 اإلادلُت و الضولُت و اإلاهىُت.

جحن ؤو البرامج ٧اٞت  جهمُم و بٖضاص .11 ٣ُت بالُالب ؤو الخٍغ اث الدؿٍى ألاصلت و ال٨خِباث و اإلاُبٖى

اث ال٩لُت و طل٪ بالخيؿ٤ُ م٘ وخضة يمان الجىصة ألا٧اصًمُت بال٩لُت  فى بَاع جىخُض  مُبٖى

 بال٩لُت.

ضاص و الدؿى  .12 ت صازل ؤلٖا ٤ٍ إلااجمغاث و هضواث ال٩لُت بالخيؿ٤ُ م٘ ألا٢ؿام الٗلمُت و ؤلاصاٍع

 ال٩لُت.

٘ مجاالث اإلاكاع٦ت و ؤلاعجباٍ بحن ال٩لُت و الكغ٧اث و اإلااؾؿاث و الجهاث  .13 جىؾُ٘ و جىَى

 الخ٩ىمُت مً زال٫ الضعاؾاث و اإلاكغوٖاث البدثُت الخُب٣ُُت و اإلاكىعة الٟىُت و الٗلمُت.

ال٣ُاؽ اإلاؿخمغ إلاؿخىي عياء ٢ُاٖاث الؿى١ اإلاؿتهضٞت ًٖ الخضماث اإلا٣ضمت و جهمُم هٓام  .14

اث.  وي٘ البرامج و الخُِ الالػمت لخضُٖم هظه اإلاؿخٍى
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 ئخخصاصاث مدًس الىخدة

 للىخضة مً بحن ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بال٩لُت إلاضة ٖامحن ٢ابلت للخجضًض ب٣غاع 
ً
ًخم بزخُاع مضًغا

/ عثِـ الجامٗت و ٩ًىن له ؤلازخهاناث الخالُت فى يىء ال٣ىاهحن و مً الؿُض ألاؾخاط الض٦خىع 

 اللىاثذ و ال٣غاعاث اإلاىٓمت لظل٪:

 بالىخضة. .1
ً
 و مالُا

ً
ا  و بصاٍع

ً
 ؤلاقغاٝ ٖلى ؾحر الٗمل ٞىُا

٘ اإلا٣ضمت للىخضة ٢بل ٖغيها ٖلى مجلـ ؤلاصاعة. .2  صعاؾت اإلاكاَع

مجاالث الخٗاون اإلاكتر٥ و  ؤلاجها٫ بالهُئاث طاث الٗال٢ت بيكاٍ الىخضة و بدث .3

٤ وكاَه و جىمُت مجاالجه.  حؿٍى

ٖلمى آزغ و الٗغى ٖلى مجلـ  ب٢تراح ؤلاقترا٥ فى اإلااجمغاث الٗلمُت ؤو ؤي وكاٍ .4

 ؤلاصاعة.

 ب٢تراح مجاالث حضًضة ىأوكُت الىخضة ٖلى الىدى الظي ًد٤٣ ؤهضاٞها. .5

اث و ؤلاؾدكاعاث م٘ الهُئاث ببغام بغوجى٧ىالث الخٗاون الٗلمى و بحغاء البدىر و الضعاؾ .6

 ب٢تراخها ٖلى مجلـ ؤلاصاعة. و الجهاث الضازلُت و الخاعحُت بٗض

 ب٢تراح نٝغ اإلا٩اٞأث و ألاحىع و الخىاٞؼ للٗاملحن بالىخضة. .7

جغقُذ مً ًيخضبىن للٗمل بالىخضة مً ؤًٖاء هُئت الخضَعـ و مٗاوهحهم و الٗاملحن  .8

 إلنضاع ٢غاع مً مجلـ ؤلاصاعة ب
ً
 ىضبهم.جمهُضا

غ ٣ٖىص الٗمل لهم بٗض مىا٣ٞت عثِـ مجلـ  .9 ب٢تراح حكُٛل الٗمالت اإلاا٢خت و جدٍغ

 ؤلاصاعة.

حىُه )٣ِٞ زمؿت آالٝ حىُه( و ؤلاطن  5000الترزُو بهٝغ الؿلٟت اإلاؿخضًمت ختى  .10

 بالهٝغ فى خضوص بخخُاحاث اليكاٍ الجاعي للىخضة.

11. .  بٖخماص مؿدىضاث الهٝغ

غ الضوعٍت ًٖ  .12  وكاٍ الىخضة لٗغيها ٖلى مجلـ ؤلاصاعة.بٖضاص الخ٣اٍع

 اإلاىا٣ٞت ٖلى بؾخماعاث الهٝغ بٗض مغاحٗتها مً اإلاغا٢ب اإلاالى و ؤلاصاعي. .13

ؤلاقغاٝ ٖلى بٖضاص الخؿاباث الخخامُت و اإلاغ٦ؼ اإلاالى ٢بل الٗغى ٖلى الجهاث  .14

 اإلاسخهت.

 بُان .15
ً
غ الؿىىي مخًمىا غ  بٖضاص الخ٣ٍغ  بهجاػاث الىخضة، و مضي جد٣ُ٣ه ىٚأ

ً
ايه جمهُضا

 لٗغيه ٖلى مجلـ ؤلاصاعة.
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 وخضاث طاث َاب٘ زام
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 مسكص الخدماث و الدزاطاث العلمُت

 :مجلع ئدازة مسكص الخدماث و الدزاطاث العلمُه
 عثِـ مجلـ الاصاعة ؤ.ص/ ٖمُض ال٩لُت

 ههاثب عثِـ مجلـ الاصاع  ؤ.ص/ و٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئت

ـ       مضًغ اإلاغ٦ؼ ًٖى هُئت جضَع

ـ  ًٖـــىا بزىان مً ؤًٖاء هُئت الخضَع

ما٫ ؤو الهىاٖت ؤو الخضماث  ًٖـــىا بزىان مً عحا٫ ألٖا

 ًٖـــىا اإلاغا٢ب اإلاالى و ؤلاصاعي 

 

 :أهداف املسكص
ُت الخىمُت و طل٪ ٖمل البدىر و الضعاؾاث الٗلمُت الخُب٣ُُت اإلاغجبُت بالٗملُت الٗلمُت الخٗلُمُت و بس (1

 فى مى٣ُت خلىان.
ً
 بالخٗاون و الخيؿ٤ُ م٘ مغا٦ؼ ؤلاهخاج اإلاؿخُٟضة بك٩ل ٖام و زهىنا

غ و الخدضًث و اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا الجضًضة لخل اإلاكا٧ل  (2 الخٗاون م٘ الكغ٧اث و اإلاهاو٘ فى بغامج الخٍُى

 الٗلمُت بها و ج٣ضًم اإلاكىعة الالػمت و ؤلاؾدكاعاث الٗلمُت.

بُت فى مجا٫ ؤلاعج٣اء بال٨ٟاءة الٗلمُت بالٗلىم ألاؾاؾُت للمضعؾحن.        جىٓ (3  ُم صوعاث جضٍع

حن للمجخم٘ اإلادلى و  (4 ت مً الاحهؼة الخضًثت و اؾدكاٍع ج٣ضًم زضمت ٖمل الخدالُل الض٣ُ٢ت مً زال٫ مجمٖى

 الابدار الٗلمُت

 مٗمل للىع١ و الُباٖت (5

غ للُالب و  (6  ال٨مبُىجغ زضماث َالبُت مثل وخضة الخهٍى

جحن مترحمت (7  اؾخسغاج قهاصاث للخٍغ

بُت مخسههت فى اؾخسضام الاحهؼة الخدلُلُت و اإلاٗملُت (8  ٣ٖض صوعاث جضٍع

 ج٣ضًم الاؾدكاعاث الٗلمُت فى مسخل٠ الخسههاث الٗلمُت والبِئت (9

 جإححر ٢اٖت الؿُمُىاع للضاعؾحن (10
 

 

 ًضم املسكص عدد وخداث زئِظُت و هى : 
 و ال٣ُاؾاث اإلاخ٣ضمت.وخضة الخدالُل الض٣ُ٢ت  .1

 مٗمل الىع١ و الُباٖت ب٣ؿم ال٨ُمُاء. .2

بُت. .3  ؤلاؾدكاعاث الٗلمُت و البُئُت و ٣ٖض الضوعاث الخضٍع

 ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاٗاهض.  .4

 زضماث َالبُت. .5
 

 

 الفئاث املظتهدفت : 
جىن. .6  َالب و زٍغ

ـ. .7  ؤًٖاء هُئت الخضَع

 اإلاجخم٘ الخاعجى. .8
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 مسكص مساكبت العلع الفضائى
 

 ة:إلاداز 
 -٣ًىم بةصاعة اإلاغ٦ؼ هُئت مك٩لت مً :

 عثِؿا                                                الٗلىم  ؤ.ص/ ٖمُض ٧لُت

 هاثبا للغثِـ              ؤ.ص/ و٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئت

ـ  مضًغ اإلاغ٦ؼ ًٖى هُئت جضَع

 ؤًٖاء                                                   زالزت مً ؤؾاجظة ال٩لُت

  اإلاضًغ اإلاالى و ؤلاصاعي 
ً
 ًٖىا

 

 أهداف املسكص:
ت -1  اإلاؿاهمت في صٖم بغهامج الًٟاء اإلاهغي مً زال٫ ؤحغاء البدىر الٗلمُت اإلاخٗل٣ت باىأ٢ماع الهىاُٖت اإلاهٍغ

 ض الًٟاجياإلاكاع٦ت في اإلاكغوٖاث الضولُت وؤوكاء اإلادُاث اإلاسخلٟت للغن -2

ـ بال٩لُاث الٗملُت ٖلى ؤؾخسضام بغامج اإلادا٧اة وهٓم حكُٛل ال٨مبُىجغ , والتى  -3 ب ؤًٖاء هُئاث الخضَع جضٍع

 جسضم الخسههاث اإلاسخلٟت بهظه ال٩لُاث

ج ٧ىاصع  -4 اإلاكاع٦ت في وي٘ ؾُاؾت للضعاؾاث الٗلُا بالجامٗت والجامٗاث ألازغي فى مجا٫ ٖمل اإلاغ٦ؼ لخسٍغ

 ا فى بهجاػ اإلاكغوٖاث اإلاخٗل٣ت ببدىر الًٟاء وألا٢ماع الهىاُٖت.ٌؿخٟاص به

اث التى  -5 جىُٓم الضوعاث الخث٣ُُٟت ًٖ مجاالث ٖمل اإلاغ٦ؼ فى ال٣ُاٖاث ألا٧اصًمُت والبدثُت وبنضاع اإلاُبٖى

 جىضر ؤهمُت مجا٫ ال٣ُـ الًٟاجى ومكغوٖاجه.

 بةؾخسضام  -6
ً
 وصولُا

ً
نٟدت بل٨تروهُت بةؾم اإلاغ٦ؼ م٘ الاؾخٟاصة مً زضمت ج٣ضًم الاؾدكاعاث الٟىُت مدلُا

 الخِ الؿازً في ج٣ضًم الاؾدكاعاث .

لىم الًٟاء. -7 بُت فى اإلاجاالث اإلاسخلٟت لأل٢ماع الهىاُٖت ٖو ٣ض الضوعاث الخضٍع  جىُٓم وعف الٗمل ٖو

 فى مجاالث ٖمل اإلاغ٦ؼ. -8
ً
 وصولُا

ً
 ٣ٖض اإلااجمغاث الضوعٍت مدلُا

 اإلاٗاٝع م٘ الجهاث البدثُت اإلاسخلٟت .جباص٫ الخبراث و  -9
 

 

 اخخصاص مدًس املسكص 
ت واإلاالُت  ـ بال٩لُت ممً جخىاٞغ ُٞه ال٨ٟاءة الٟىُت وؤلاصاٍع ًخم ازخُاع مضًغا للمغ٦ؼ مً بحن ؤًٖاء هُئت الخضَع

٩ىن له الازخهاناث الخالُت في يىء ال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣غاعاث اإلاىٓمت لظل٪:  ٍو

ا ومالُا وجهٍغ٠ قئىهه وجىُٟظ ٢غاعاث مجلـ ؤلاصاعة بما ؤلاقغاٝ ٖلى ؾ .1 حر الٗمل باإلاغ٦ؼ ٞىُا وبصاٍع

   ًد٤٣ ٦ٟاءة ألاصاء.

ت للمغ٦ؼ والخؿاب الخخامى والٗغى ٖلى مجلـ الاصاعة ٢بل  .2 بٖضاص مكغوٕ اإلاىاػهت اإلاالُت الؿىٍى

خماصها .  ٖغيها ٖلى الؿلُت اإلاسخهت إٖل

 الخىاٞؼ للٗاملحن باإلاغ٦ؼ .ا٢تراح نٝغ اإلا٩اٞإة وألاحىع و  .3

غ الضوعٍت إلاجلـ ؤلاصاعة ًٖ ج٣ضم ؾحر الٗمل باإلاغ٦ؼ . .4  ج٣ضًم الخ٣اٍع

 الٗمل ٖلى جىمُت مجاالث حضًضة لليكاٍ بما ًد٤٣ ؤهضاٝ اإلاغ٦ؼ . .5

 ما ًٟىى ُٞه مً عثِـ مجلـ ؤلاصاعة. .6

 ا٢تراح حُٗحن الٗمالت الٟىُت اإلاا٢خت للمغ٦ؼ. .7

 إلاغ٦ؼ واؾدثماعها و٦ُُٟت الخهٝغ ٞحها . ا٢تراح وؾاثل جضبحر ؤمىا٫ ا .8
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 ا٢تراح الاقترا٥ فى اإلااجمغاث الٗلمُت ؤو ؤي وكاٍ ٖلمى آزغ ًضزل فى ازخهاناث اإلاغ٦ؼ  .9

 جىػَ٘ الٗمل وجدضًض اإلاؿئىلُاث لجمُ٘ الٗاملحن باإلاغ٦ؼ . .10

٣ا لل٣ىاٖض والؿُاؾاث ا .11 لتى ًًٗها ابغام الاجٟا٢اث م٘ الجهاث اإلاسخلٟت صازل الجامٗت وزاعحها ٞو

 مجلـ الاصاعة.  

 ا٢تراح ؤؾٗاع اإلاىخجاث والخضماث والاؾدكاعاث التى ٣ًضمها اإلاغ٦ؼ للٛحر.  .12

٘ اإلا٣ضمت للمغ٦ؼ ٢بل ٖغيها ٖلى مجلـ ؤلاصاعة .  .13  صعاؾت اإلاكاَع

 ؤلاقغاٝ ٖلى زُت ألاوكُت ومكغوٕ اإلاىاػهت الخسُُُُت للمغ٦ؼ .  .14

 ًد٤٣ ؤهضاٝ اإلاغ٦ؼ. الٗمل ٖلى جىمُت مجاالث حضًضة لليكاٍ بما  .15

 ؤلاقغاٝ ٖلى بوكاء وجدضًث ٢ىاٖض البُاهاث الالػمت لٗمل اإلاغ٦ؼ.  .16

٣ا للمىانٟاث اإلاٗخمضة والتى جخ٤ٟ  .17 حر ٖىهغ الغ٢ابت ٖلى ما ًيخجه اإلاغ٦ؼ مً مىخجاث ؤو زضماث ٞو جٞى

غوٝ الٗمل باإلاغ٦ؼ .   م٘ مجاالث ْو

 

 املدًس املالى وإلادازي للمسكص 
ت وطل٪ مً بحن اإلاخسههحن فى مجا٫ ًخم ازخُاع مضًغ  مالى وبصاعي للمغ٦ؼ بدُث جخىاٞغ ُٞه ال٨ٟاءة الٟىُت و ؤلاصاٍع

 ؤوكُت اإلاغ٦ؼ مً الٗاملحن بال٩اصع الٗام . 

٩ىن للمضًغ اإلاالى وؤلاصاعي للمغ٦ؼ الازخهاناث الخالُت :   ٍو

 بٖضاص زُت ألاوكُت ومكغوٕ اإلاىاػهت الخسُُُُت للمغ٦ؼ .      -1

ت الخانت باإلاغ٦ؼ .      -2  ؤلاقغاٝ ٖلى بمؿا٥ السجالث ؤلاصاٍع

 مخابٗت بوكاء وجدضًث ٢ىاٖض البُاهاث الالػمت لٗمل اإلاغ٦ؼ .      -3

غيها ٖلى مضًغ اإلاغ٦ؼ .      -4 غ اإلاالُت والضوعٍت ًٖ وكاٍ اإلاغ٦ؼ ٖو  بٖضاص الخ٣اٍع

غيها ٖلى مضًغ      -5  اإلاغ٦ؼ .  ب٢تراح حكُٛل الٗمالت اإلاا٢خت ٖو

 الخإ٦ض مً صخت مؿدىضاث الهٝغ ٢بل بعؾالها للىخضة الخؿابُت .      -6

ت .      -7 ما٫ اإلاالُت وؤلاصاٍع  مخابٗت حمُ٘ ألٖا
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ت  مسكص املعلىماجُت الحٍُى

 إلادازة:
هًخكىن   :مً  مجلع ئدازة املعلىماجُه الحٍُى

 عثِـ مجلـ الاصاعة ؤ.ص/ ٖمُض ال٩لُت

 هاثب عثِـ مجلـ الاصاعة ل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئتؤ.ص/ و٦ُ

 مضًغ اإلاغ٦ؼ ًٖى هُئت جضَعـ     

ًـــىا ؤًٖاء هُئت جضَعـ 4 ٖ 

 

ت:  الخعٍسف باملعلىماجُت الحٍُى
غ ٢ىاٖض  ئُت و جخًمً بوكاء وجٍُى هي اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في مجا٫ البُىلىحُا الجٍؼ

الخىاعػمُاث ، وألاؾالُب ؤلاخهاثُت والخؿابُت  لخل اإلاكا٧ل الىاحمت ًٖ بصاعة البُاهاث ، و 

وجدلُل البُاهاث البُىلىحُت. وبظل٪ حٗض مً ؤٕٞغ الٗلىم الخ٣ىُت الخ٩املُت التي جدخاج بلي جًاٞغ 

ايُاث،  حهىص الباخثحن في مجالث قتي ٧الٗلىم البُىلىحُه، الخاؾب، هٓم اإلاٗلىماث والٍغ

 الُب.الهُضلت و 

 

ت بكلُت العلىم جامعت خلىان:  زؤٍت مسكص املعلىماجُت الحٍُى

٘ ال٣ضعة  بُت مخٗضصة الازخهاناث , مخمحزة مدلُا و صولُا, و جٞغ ؤن ج٩ىن وخضة بدثُت وجضٍع

 اإلااؾؿُت ل٩لُت الٗلىم حامٗت خلىان

 

ت: زطاله  مسكص املعلىماجُت الحٍُى

 باؾخسضام الخىؾبت الٗمل ٖلي الخ٣ضم في ٞهم الاهُمت البُىلىحُت

 

 الاهداف العامت للمسكص:

ت لخ٣ضم الٗلىم  غ ؤصواث اإلاٗلىماجُت الخٍُى  الخُاجُت و الُبُُٗتاؾخسضام, صٖم, و جٍُى

 

 الاهداف املدددة للمسكص:

حر الضٖم اللىحؿتي للباخثحن -1 ب و بحغاء الابدار و جٞى  ججهحز البيُت الخدخُت للخضٍع

٤ بدثي مخٗضص الا  -2 ً ٍٞغ  زخهاناث مً الا٢ؿام الٗلمُت اإلاسخلٟت للٗمل بالىخضةج٩ٍى

 الخمحز في الخُب٣ُاث البُىلىحُت ىأقٗت الؿِى٨غجغون -3

غ اإلا٨ُغؾ٩ىبي -4 ٤ الخهٍى ت الترا٦ُب البُىلىحُت ًٖ ٍَغ  الخمحز في ؤبدار الغئٍت و مٗٞغ

ــت, خُــث اجهــا مــً حســجُل عؾــاثل اإلااحؿــخحر و الــض٦خىعاة فــي ه٣ــاٍ حٗخمــض ٖلــي اإلاٗلىماجُــت الخُ -5  ٍى

 .2019  -2015اخض مجاالث الخُت البدثُت الخمؿُت 
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ــت ) والــىاعص بالضعاؾــت  -6 ب ٧ــىاصع ٖلمُــت بالجامٗــت لؿــض العجــؼ فــي جسهــو اإلاٗلىماجُــت الخٍُى جــضٍع

ــت يــمً البــرامج اإلا٣ــغعة  75نــٟدت  2010-2009الظاجُــت لل٩لُــت  ( لخــضَعـ م٣ــغع اإلاٗلىماجُــت الخٍُى

 بال٩لُت.

حن  ؤؾخ٣ضام -7 ب الباخثحن اإلاهٍغ ً مً حامٗاث صولُت لخضٍع  اؾاجظة ػاثٍغ

 حصجُ٘ الابدار اإلاكتر٦ت م٘ حامٗاث و مغا٦ؼ بدىر مدلُت و ٖاإلاُت -8

 الخ٣ضم إلاكغوٖاث بدثُت ممىلت مدلُا و صولُا -9

ـــت و  -10 ٤ الٟٗـــا٫ إلاسغحـــاث ابدـــار مغ٦ـــؼ اإلاٗلىماجُـــت الخٍُى ت مـــً زـــال٫ الدؿـــٍى جد٣ُـــ٤ الاؾـــخمغاٍع

 البدث الٗلمي بالهىاٖتعبِ 

 

ت :  جعبُلاث املعلىماجُت الحٍُى

 بٖضاص الخغاثِ وجدلُل حؿلؿل الخمٌ الىىوي والبروجِىاث ، •

٤ُ بحن مسخل٠ حؿلؿالث الخمٌ الىىوي والبروجحن و اإلا٣اعهت بُجها  •  الخٞى

 مً اإلاُُٗاث ألاولُت مىتر٦ُبه ) •
ً
 زل٤ هماطج زالزُت الابٗاص مً هُا٧ل البروجحن اهُال٢ا

Homology Modeling) 

 Structure-Based Drug Discoveryجهمُم الضواء ال٣اثم ٖلي التر٦ُب  •

 . Structure and function relationshipصعاؾه الٗال٢ت بحن جغ٦ُب البروجحن ووُْٟخه     •

ً هظا الخدلُل مً الخّٗغٝ  Comparative Genomicsالخدلُل اإلا٣اعن للمدخىي الجُجى  •
ّ
م٨ ٍو

٢ت اليكىثُت بحن ال٩اثىاث، ٖبر ا٦دكاٝ ؤما٦ً الدكابه والازخالٝ في جغا٦ُبها ٖلي الٗال

, مما ٌؿاٖض ٖلى ٞهم ؤًٞل لجُىاث phylogentic treeالجُيُت و الصجغة الخهيُُٟت 

 الاوؿان، وبالخالي نُاٚت اؾتراجُجُاث ؤًٞل إلا٩اٞدت الامغاى. 
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 مسكص إلاطدشازاث الجُىلىجُت
 

 ازة املسكص:مجلع ئد

 عثِـ مجلـ الاصاعة ؤ.ص/ ٖمُض ال٩لُت

 هاثب عثِـ مجلـ الاصاعة ؤ.ص/ و٦ُل ال٩لُت لكئىن زضمت اإلاجخم٘ وجىمُت البِئت

 مضًغ اإلاغ٦ؼ ؤ.ص/ عثِـ ٢ؿم الجُىلىحُا

ـ ب٣ؿم الجُىلىحُا  ؤًٖاء ؤعبٗت ؤًٖاء هُئت جضَع

 

٣ُت لخضمت اإلاجخم٘ و البِئت حهضٝ اإلاغ٦ؼ ؤن ٩ًىن بِذ زبرة لخ٣ضًم الاؾدكاعاث ال حًز جُىلىحُت و الجُٞى

ت و الخضمُت الاهخاحُت.  و بٛغى جىمُت مىاعص ال٣ؿم بما ًضٖم الٗملُت الخٗلُمُت و البدثُت و الاصاٍع

حن و ٖما٫ ال٣ؿم. وطل٪  ـ و مٗاوهحهم و الاصاٍع ًاء هُئت الخضَع ٘ مؿخىي الضزل الؿىىي ىٖأ و٦ظا ٞع

اصة ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بال٣ؿم و الخٗاون م٘ الخبراء مً حهاث مً زال٫ اؾخٛال٫ زبراث الؿ

 مسخلٟت فى ج٣ضًم الخضماث الخالُت :

 ٖمل الضعاؾاث الجُىلىحُت الخٟهُلُت و التر٦ُبُت و الجُىج٣ىُت للمكغوٖاث اإلاسخلٟت. (1

جىنُاث الترمُم ٖمل الضعاؾاث اإلاٗضهُت و البتروحغاُٞت و الجُى٦ُمُاثُت إلاىاص البىاء و اإلاكاع٦ت فى وي٘  (2

ت.  للمىا٢٘ الازٍغ

 ٖمل الضعاؾاث البتروحغاُٞت و اإلاٗضهُت للصخىع اإلاسخلٟت. (3

 ج٣ضًغ الٗىانغ ألاؾاؾُت للصخىع الغزىة. (4

 للغواؾب و الصخىع الٟخاجُت.  (sieve analysis)ٖمل الخدلُل الدجمى (5

٢بل البضء فى ٖملُاث  ٖمل الضعاؾاث الجُىلىحُت و اإلاٗضهُت و جهي٠ُ َب٣اث التربت و صخىع الاؾاؽ (6

 البىاء للمكغوٖاث اإلاسخلٟت.

ت و الؿُى٫ ووي٘ الخلى٫ اإلاىاؾبت للخض مً جل٪ اإلاساَغ. (7  صعاؾاث مساَغ الاجهُاعاث الصخٍغ

ت اإلاسخلٟت. (8  ٖمل ج٣ُُم الخاماث اإلاذجٍغ

٣ُت اإلاسخلٟت. (9 حًز ُت و الخاماث باؾخسضام الجؿاث الجُٞى  الخى٣ُب و اؾخ٨كاٝ اإلاُاه الجٞى

غاى الكغب و الؼعاٖت.احغاء  (10  الخدالُل و الخجاعب اإلااثُت لآلباع و صعاؾت حىصة اإلاُاه ىٚأ

 صعاؾت ألازغ البُئى للمكغوٖاث اإلاسخلٟت. (11

 صعاؾت الىمؼحت و هٓم اإلادا٧اث للمىاعص اإلااثُت. (12

 صعاؾاث هُضعوحُىلىحُت للمكغوٖاث الهىضؾُت للمضن الجضًضة. (13

خًمً خؿاب زهاثو اإلاغوهت و اإلاٗامالث الجُىج٣ىُت و جهي٠ُ احغاء الضعاؾاث الاولُت للتربت و التى ج (14

 َب٣اث التربت الؿُدُت و صخغ الاؾاؽ ٢بل البضء فى اوكاء اإلاباوى.

جدضًض ؤما٦ً الٟجىاث و ال٨هٝى فى صخىع الدجغ الجحري و جدضًض ؤٖما١ و امخضاصاث ٖضؾاث التربت  (15

 ى ٢ض جدؿبب فى جهضٕ و اجهُاع اإلاباوى اإلا٣امت ٞى٢ها.الغزىة التى ٢ض جخىاحض فى الخخاب٘ ألاعض ى الطخل و الت

جدضًض اٖما١ و امخضاصاث الترا٦ُب الجُىلىحُت الخدذ ؾُدُت و الٛحر ْاهغة ٖلى ؾُذ ألاعى و التى ٢ض  (16

 حؿبب جهضٕ اإلاباوى و اإلايكأث اإلا٣امت ٞى٢ها زانت اطا ٧اهذ هظه الترا٦ُب فى خالت وكُت.

٣ى و ال٨ك٠ ٖ (17 حًز بت اإلاضٞىهت جدذ الخى٣ُب الجُٞى ُت، الخاماث، ألازاع و ألاحؿام الٍٛغ ً اإلاُاه الجٞى

 ؾُذ ألاعى.

حسجُل عجلت الدؿإع الؼلؼالى و اؾخسضامها فى ٖمل ٧ىص ألامان الؼلؼالى ٖىض جهمُم اإلايكأث اإلا٣اومت  (18

 للؼالػ٫.
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الاؾمىذ، خُث ؤن  مغا٢بت الخٟجحراث التى ججغحها اإلاداحغ للخهى٫ ٖلى الخاماث ٦ما هى الخا٫ فى مداحغ  (19

اإلاىحاث الاعججاحُت الىاججت مً هظه الخٟجحراث ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى اإلاباوى و اليكأث فى اإلاىا٤َ اإلاجاوعة 

 للخٟجحر.

بُت فى ٞغوٕ الجُىلىحُا اإلاسخلٟت. (20  ٣ٖض الضوعاث الخضٍع
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ً
الجهاػ الاصاعي زالثا  
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ش إلادازي الجها  
     

 زؤٍت الجهاش إلادازي 
ت  الجهاػ ؤلاصاعي ب٩لُت الٗلىم حامٗت خلىان حهاػ مخٗاون مخمحز له ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم زضمت بصاٍع

 طاث ٦ٟاءة ٖالُت َب٣ا إلاٗاًحر حىصة الخٗلُم .
 

 زطالت الجهاش إلادازي 
 ٚاًاث ال٩لُت مً زال٫ :الجهاػ ؤلاصاعي ب٩لُت الٗلىم حامٗت خلىان ٌؿعى لخد٤ُ٣ عئٍت وعؾالت و 

ت مخسههت مضعبت1  ـ وحىص ٧ىاصع بكٍغ

 ـ اؾخسضم الخ٣ىُاث الخضًثت وألاهٓمت ؤلال٨تروهُت2

ت ألاصاء فى الٗمل ؤلاصاعي للُالب وؤًٖاء هُئتالخضَعـ  وآولُاء ألامىع .3  ـ اإلاغوهت وؾٖغ
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 أمين الكلُت
 

 الىصف العام:

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت لإلقغاٝ الٗام لٗمُض ال٩لُت.ًسً٘ قاٚ -  غ هظه الْى

ُٟت ٖلى الخ٣ؿُماث الخىُٓمُت الخابٗت له. -  ٌكٝغ قاٚل الْى

ما٫ ألازغي بال٩لُت . يواإلاال ي ؤلاقغاٝ ٖلى حمُ٘ الٗمل ؤلاصاع  - حره مً ألٖا  ٚو

 ؤلاقغاٝ ؤلاصاعي ٖلى اإلا٨خبت وعٖاًت الكباب . -

ضم ججاوػ البىىص . ؤلاقغاٝ  ٖلى بٖضاص مكغوٕ اإلاحزاهُت وجىُٟظها -  مً خُث اإلاُاب٣ت ٖو

 جىػَ٘ الٗمل وجيؿ٣ُه بحن ألا٢ؿام الخىُٓمُت الخابٗت له ومخابٗخه. -

ىت ومخابٗت جىٟظحها . -  ؤلاقغاٝ الٗام ٖلى جُب٤ُ ال٣ىاهحن واللىاثذ والخٗلُماث اإلاالُت والخٍؼ

ما٫ بحن الخيؿ٣ُاث الخىُٓمُت فى هُا١ ؤقغاٞه والٗمل ٖلى خل ا - إلاكا٧ل جيؿ٤ُ ألٖا

 وال٣ٗاباث التى حٗترى ؾحر الٗمل .

ت صازل ال٩لُت ومخابٗت  - ما٫ اإلاالُت وؤلاصاٍع وي٘ هٓمم الغ٢ابت ٖلى جىُٟظ حمُ٘ ألٖا

 جىُٟظها .

مً التى ؤهخهى الٗمل ٞحهاٖخماص الضٞاجغ اإلاالُت واإلاسؼهُب -
ً
 .ت بضال

- . ت اإلاسىلت له ٦غثِـ ٕٞغ  مباقغة الؿلُاث اإلاالُت وؤلاصاٍع

 ا ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازله.ال٣ُام بم -

 

 : شسوط شغس الىظُفت

 ماهل صعاس ى ٖا٫ مىاؾب م٘ جىاٞغ زبره مخسههت فى مجا٫ الٗمل . -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة . -  ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

ه  املجمىعه الىىعُه : جىمُه ئداٍز

 الدزجه املالُه : مدًس عام
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 مدًس مكخب العمُد

 

 الىصف العام:
ا ُٟه ٖلي ٢مه ْو ث٠ م٨خب الٗمُض و جسخو باىأقغاٝ الٗام ٖلي ؤٖما٫ م٨خب ج٣٘ هظه الْى

 .ٖمُض ال٩لُه
 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت لإلقغاٝ اإلا -  اقغ للغثِـ اإلاسخو .بًسً٘ قاٚغ هظه الْى

اث ٖلى الؿُض الٗمُضاإلقغاٝ ٖلى ٣ًىم ب - غى اإلاىيٖى  . ؤٖما٫ اإلا٨خب ٖو

اث التى جدا٫ بلبصعاؾت و  - غيهاؾدُٟاء وجلخُو ٧اٞت اإلاىيٖى  . ى اإلا٨خب ٖو

ما٫ وحسجُل  - جىُٓم اإلا٣ابالث وؤلاحخماٖاث واللجان ومجلـ ال٩لُت وبٖضاص حضاو٫ ألٖا

ٖخماص مً الؿلُاث اإلاسخهت وببالٚها بجساط بحغاءاث بمدًغ الجلؿاث و٢غاعاث و 

 . للجهاث اإلاٗىُت 

 .ٟه بها ٖضاص الضعاؾاث والبدىر واإلاظ٦غاث والبُاهاث التى ًبضي الٗمُض ج٩لُةال٣ُام ب -

غى هخاثجها - اث الالحى ًُلب ٖمُض ال٩لُت ًدثها ٖو  .بدث اإلاىيٖى

ت والخٟٔ. -  جىُٓم ؤٖما٫ الؿ٨غجاٍع

 .ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي  -

 

 : شسوط شغس الىظُفت 

ب الخسهص ماهل  -  .فى مجا٫ الٗمل  ىٖالى مىاؾب وزبرة فى مجا٫ الٗمل ؤو الخضٍع

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة .ؾىى  زمان٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  اث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ه/حعلُم جمىعه الىىعُهامل  : جىمُه ئداٍز

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه
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 والعالب بالكلُتزئِع كظم شئىن الخعلُم 
 

 الىصف العام:
اث٠ ٢ؿم قئىن الخٗلُم و الُالب و جسخو ب٩ل ما ًخٗل٤ باخىا٫  ُٟه ٖلي ٢مه ْو ج٣٘ هظه الْى

 .ىم امخداهاثالُالب في مغخله الب٩الىعٍىؽ في ال٩لُه مً ٢ُض و ججىُض و عؾ

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت لإلقغاٝ اإلا -  اقغ للغثِـ اإلاسخو .بًسً٘ قاٚغ هظه الْى

مالهم . - ىحههم ومخابٗت ؤهجاػاتهم ىٖأ  ؤلاقغاٝ ٖلى الٗاملحن بال٣ؿم ٍو

٣ا لإلزُاعاث الىاعصة مً م٨خب الخيؿ٤ُ وهخاثج  - ؤلاقغاٝ ٖلى ٢ُض الُالب الجضص ٞو

 ؤلامخداهاث بال٩لُت .

 ت جىُٟظ اللىاثذ وال٣ىاهحن وجٟؿحر ما ٢ض ًدخاج بلى جٟؿحر فى خضوص ؤزخهانه.مغا٢ب -

ما٫ وؤلاحغاءاث اإلاخهلت بىٓم الضعاؾت وال٣ُض والدسجُل  - مخابٗت جى٣ُظ ٧اٞت ألٖا

 وؤلامخداهاث .

ؤلاقغاٝ ٖلى بحغاءاث ال٨ك٠ الُبى للُالبت الجضص والخجىُض وخضاث الغؾىم لُلبت  -

 السجالث . ال٩لُت والخإقحر بها فى

هم وحؿلُمهم  - ما٫ اإلاخهله بالخغحُحن وبحغاءاث جىُٟظ بزالء َٞغ ؤلاقغاٝ ٖلى ألٖا

 ؤوعا٢هم .

غ ًٖ وكاٍ الخٗلُم والُالب بال٩لُت. -  بٖضاص ٧اٞت البُاهاث والخ٣اٍع

 ممازلت. ىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ؿما ٌال٣ُام ب -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

 مجا٫ الٗمل .ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة مخسههت فى  -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة . -  ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها زمان ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

  

 : خدماث ئجخماعُه/حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي/مدًس عام الدزجه املالُه
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 أخصائى شئىن الخعلُم والعالب أول 
 

 الىصف العام:
ما٫  قئىن الُالب ُٟه ب٣ؿم قئىن الخٗلُم و الُالب و جسخو بالخسُُِ ىٖأ  .ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

 قاٚلها  جدذ ؤلاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو . ٌٗمل -

 مغاحٗت اإلاظ٦غاث وال٣غاعاث وال٨خاباث الخانت بكئىن الخٗلُم . -

ؤلاقغاٝ ٖلى بحغاء البدىر والضعاؾاث اإلاخهلت بدىُٓم ال٣ُض والضعاؾت وؤلامخداهاث  -

 بالجامٗت .

 ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاغاحٗت الضوعٍت للسجالث والبُاهاث الخانت بالُالب . -

 قغاٝ ٖلى صعاؾت الىٓم اإلادلُت واإلاالُت اإلاخٗل٣ت بمجا٫ ٖمله.ؤلا  -

بى٫ الُالب وبحغاءاث ٢ُضهم ٣ؤلاقغاٝ ٖلى جهمُم الىماطج وؤلاؾخماعاث الخانت ب -

لهم فى مجا٫ ٖمله.  وجدٍى

ؤلاقغاٝ ٖلى مغاحٗت ال٣ىاثم والبُاهاث الخانت بالُالب اإلاخإ٦ض مً صخت اإلاٗلىماث  -

 الىاعصة بها .

 ا ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. ال٣ُام بم -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

ب مخسهو فى مجا٫ الٗمل . -  ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة مخسههت ؤوجضٍع

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة . ؾذ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه
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 أخصائى شئىن الخعلُم والعالب زان

 

 الىصف العام:
ُٟه ب٣ؿم قئىن الخٗلُم و الُالب و جسخو بإٖما٫  قئىن الُالب ج٣٘  .هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

 ٌٗمل قاٚلها  جدذ ؤلاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو . -

 بٖضاص اإلاظ٦غاث وال٣غاعاث وال٨خاباث الخانت بكئىن الخٗلُم . -

 اهاث بالجامٗت .بحغاء البدىر والضعاؾاث اإلاخهلت بدىُٓم ال٣ُض والضعاؾت وؤلامخد -

 اإلاغاحٗت الضوعٍت للسجالث والبُاهاث الخانت بالُالب . -

 بدث اإلاكا٧ل الخانت بكئىن الخٗلُم وصعاؾتها وؤ٢تراح الخلى٫ بكإجها . -

صعاؾت الىٓم اإلادلُت واإلاالُت اإلاخٗل٣ت بمجا٫ ٖمله والٗمل ٖلى ؤلاؾخٟاصة مجها وجُب٣ُها  -

.
ً
 مدلُا

لهم فى ٣نتبجهمُم الىماطج وؤلاؾخماعاث الخا - بى٫ الُالب وبحغاءاث ٢ُضهم وجدٍى

 مجا٫ ٖمله.

 مغاحٗت ال٣ىاثم والبُاهاث الخانت بالُالب اإلاخإ٦ض مً صخت اإلاٗلىماث الىاعصة بها . -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

ب مخسهو فى مجا٫ الٗمل  -  .ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة مخسههت ؤوجضٍع

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة -  .٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها زماوى ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 دزجه الثاهُه: ال الدزجه املالُه
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 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى شئىن الخعلُم والعالب زالث
 

 الىصف العام:
ُٟه ب٣ؿم قئىن الخٗلُم و الُالب و جسخو بإٖما٫  قئىن الُالب  .ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلا  -  قغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو .ٌٗمل قاٚل الْى

ت . -  ؤلاقترا٥ فى بجهاء سجالث ٢ُض الُالب بال٩لُت الٗملُت والىٍٓغ

بٖضاص اإلاظ٦غاث اإلاُلىب ٖغيها ٖلى مجلـ الجامٗت ؤو مجلـ ال٩لُت التى جمـ الىىاحى  -

غيها ٖلى مضًغ ؤلاصاعة ؤو ؤمحن ال٩لُت .الُالبُت فى مجا٫ ٖ  ملت ٖو

الخجىُض ومخابٗت جىُٟظ ال٣غاعاث الهاصعة مً الجهاث اإلاسخهت  ؤلاقترا٥ فى جىُٟظ ٢غاعاث -

 بالجامٗت.

جه. -  مخابٗت ؾضاص الغؾىم وؤٖما٫ جسٍغ

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

 .ماهل ٖالى مىاؾب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 78 - 

 

 

 

 
 

 بالكلُت لشبابزئِع كظم زعاًت ا

 

 الىصف العام:
اث٠  ج٣٘ هظه ُٟه ٖلي ٢مه ْو اًه الكباالْى ما٫ اإلاخهله بالُالب٢ؿم ٖع  .ب و جسخو بااٖل

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو . -  ٌٗمل قاٚل الْى

اًت الُالب بال٩لُت . -  ٖلى ؤٖما٫ ٖع
ً
ا  وبصاٍع

ً
 ًخىلى ؤلاقغاٝ ٞىُا

اًت الُالب .ًً٘ ألاوكُت التى جخ٤ٟ م٘ بججاهاث ال٩لُت بالخيؿ -  ٤ُ م٘ بصاعة ٖع

إلم٩اهُاث اٌكٝغ ٖلى جىُٟظ البرامج واإلاكغوٖاث التى حٗخمضها الجامٗت وجضُٖمها ب -

ت واإلاالُت.  البكٍغ

اًت الُالب . - ت لٖغ  ٌٗاون ٖلى جىُٟظ الخُت اإلاىيٖى

غ الضوعٍت وعٞٗها الى الجهاث اإلاسخهت. -  ٌكٝغ ٖلى وي٘ الخ٣اٍع

ب الٗاملحن الجضص. -  ًخىلى جضٍع

 ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. ال٣ -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

 ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة مخسههت فى مجا٫ الٗمل . -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة . -  ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها زمان ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : مدًس عام الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى وشاط ئجخماعى أول 
 

 الىصف العام:
ُٟه اًه الكباب ج٣٘ هظه الْى  .و جسخو بالىىاحي الٟىُه لليكاٍ الاحخماعي ب٣ؿم ٖع

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو . -  ٌٗمل قاٚل الْى

غيها ٖلى مضًغ ؤلاصاعة .مبٖضاص البدىر الخانت بالىىاحي ؤلاحخ -  اُٖت اإلاسخهت ٖو

 ؤلاقترا٥ فى وي٘ الخُِ والبرامج . -

 سخلٟت لٗمل الضوعاث ؤلاحخماُٖت واإلاؿاب٣اث .إلاث باىأحهؼة ابحغاء ؤلاجهاال  -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

 ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة مخسههت فى مجا٫ الٗمل . -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة . -  ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى وشاط ئجخماعى زان
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع  .و جسخو باٖما٫ اليكاٍ الاحخماعي الكبابج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

اًت  - اًت الُالب ؤولغثِـ ٢ؿم ٖع ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام إلاضًغ بصاعة ٖع ٌٗمل قاٚل الْى

 الُالب بال٩لُت. 

 غاٝ الٟجى ٖلى ؤهىإ اليكاٍ ؤلاحخماعى .٣ًىم باإلاٗاوهت فى ؤلاق -

 ٣ًىم فى وي٘ الخُِ والبرامج الخانت بالىىاحى ؤلاحخماُٖت. -

اث الضولُت . -  ٣ًىم ٖلى اإلاباٍع

ب الٗاملحن الجضص -  .٣ًىم بخضٍع

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

 لٗمل .ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة مخسههت فى مجا٫ ا -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة  وىزماٍ ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  .ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى وشاط ئجخماعى زالث
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع  .و جسخو بالبدىر و الخضماث الاحخماُٖه للُالب الكبابج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام لغثِـ ال٣ؿم اإلاسخو. ٌٗمل قاٚل ا -  لْى

 ٣ًىم بةٖضاص البدىر ؤلاحخماُٖت التى جدى٫ الُت . -

اث الخانت باليكاٍ ؤلاحخماعى. -  ٣ًىم باإلقترا٥ فى بٖضاص اإلاٗؿ٨غاث والىضواث واإلاباٍع

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

 .ماهل ٖالى مىاؾب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه
 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى وشاط زلافى وفنى أول 
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع  .و جسخو بالىىاحي الخانه باليكاٍ الث٣افي والؿُاس ي الكبابج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام لغثِـ ال٣ؿم اإلاسخو.  -  ٌٗمل قاٚل الْى

 ليكاٍ الث٣افى والؿُاس ى للُالب .اإلاٗاوهت فى وي٘ بغامج ػمىُت ل -

ٗخمض مً  - خإ٦ض مً ؤن ما ًيكغ ًُب٘ بُاب٘ الؿُاؾت َو الهاث ٍو ٌكٝغ ٖلى لىخاث ؤلٖا

 الجهاث اإلاسخهت .

 ؤلاقغاٝ ٖلى جيؿ٤ُ وجىُٓم اإلاؿاب٣اث الخانت بالىىاحى الث٣اُٞت . -

ايُت وؤلاحخ - غامج ؤلاطاٖت اإلاسخلٟت وب اُٖت والث٣اُٞتمؤلاقترا٥ فى ٧اٞت اإلاهغحاهاث الٍغ

ىن الخانت باليكاٍ الث٣افى.  والخلٍُٟؼ

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 شسوط شغس الىظُفت  :

 .لىٕى الٗملماهل ٖالى مىاؾب  -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة ؾذ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  .ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 نأخصائى وشاط زلافى وفىىثا
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع  .و جسخو بالىىاحي الث٣اُٞه والؿُاؾُه الكبابج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو.  -  ٌٗمل قاٚل الْى

اإلاٗاوهت فى وي٘ بغامج ػمىُت لخيؿ٤ُ الىضواث ؤزىاء ألاحاػاث و٦ظل٪ اإلادايغاث  -

 وؤلاحخماٖاث .

الهاث والخإ٦ض مً ما ًيكغ ؤو ًُب٘ مٗخمض مً حهاث ؤلازخهام. ٌكٝغ -  ٖلى لىخاث ؤلٖا

 ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاهغحاهاث الث٣اُٞت واإلاؿاب٣اث . -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ماهل ٖالى مىاؾب وزبرة فى مجا٫ الٗمل. -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة.٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها زماوي ؾىىاث ٖلى  -  ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه
 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 لثأخصائى وشاط زلافى وفىىثا
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع ما٫ الث٣اُٞه والؿُاؾُه الكبابج٣٘ هظه الْى  .و جسخو بااٖل

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو.  -  ٌٗمل قاٚل الْى

 لبدىر الث٣اُٞتبٖضاص ا -

 .بٖضاص وجيؿ٤ُ اإلاؿاب٣اث الث٣اُٞت -

 ٖلى اإلاؿاب٣اث الث٣اُٞت بحن ال٩لُاث.قٝغ ؤلا  -

 .ٖلى جىُٓم اإلادايغاث الث٣اُٞت صازل وزاعج الجامٗت ؤلاقغاٝ -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ماهل صعاس ى ٖالى مىاؾب. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عُه: خدماث ئجخما املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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اض ى وزخالث أول   أخصائى وشاط ٍز
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع اض ي الكبابج٣٘ هظه الْى  .و جسخو بالىىاحي الٟىُه لليكاٍ الٍغ

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗامٌٗمل  -  للغثِـ اإلاسخو.  قاٚل الْى

غيها ٖلى مضًغ ؤلا  - ايُت اإلاخسههت ٖو  .صاعة بٖضاص البدىر الخانت بالىىاحي الٍغ

غ الٗمل -  .ؤلاقترا٥ فى وي٘ الخسُُِ والبرامج الخانت بىىاحى جٍُى

ايُت  -  .بحغاء ؤلاجهاالث باىأحهؼة اإلاسخلٟت لٗمل الضوعاث الٍغ

اث الضوعٍت واإلاؿاب٣اث -  . ؤلاقترا٥ فى ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاباٍع

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 فى مجا٫ الٗمل.م٘ زبرة مخسههت مىاؾب  ماهل ٖالى -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. ؾذ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 86 - 

 

 

 
 

اض ى وزخالث زان  أخصائى وشاط ٍز
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع اض ي الكبابج٣٘ هظه الْى  .و جسخو باٖما٫ اليكاٍ الٍغ

 

 ث :الىاجباث واملظإلُا

اًت  - اًت الُالب ؤو عثِـ ٢ؿم ٖع ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام إلاضًغ بصاعة ٖع ٌٗمل قاٚل الْى

 الُالب بال٩لُت. 

اض ي.  -  ٣ًىم باإلاٗاوهت في ؤلاقغاٝ الٟجي ٖلي ؤهىإ اليكاٍ الٍغ

ايُت -  )ٌكتر٥ ( في وي٘ الخُِ والبرامج الخانت بالىىاحي الٍغ

اث الضوعٍت -  ٌكتر٥ فى ؤلاقغاٝ ٖلي اإلاباٍع

ب الٗاملحن الجضص. ٣ً -  ىم بخضٍع

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

ب مخسهو ماهل صعاس ى ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ زبرة مخسههت  - فى مجا٫ ؤوجضٍع

 الٗمل.

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. زماوي٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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اض ي وزخالث زالثوشاط أخصائى   ٍز
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع ايُه للُالب الكبابج٣٘ هظه الْى ما٫ الٍغ  .و جسخو بااٖل

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو.  هاٌٗمل قاٚل -  الْى

ايُت بحن ال٩لُاث . - ضاص للمهغحاهاث الٍغ  ًخىلي ؤلٖا

ايُت الضازلُت والخاعحُت.ًخىلي ؤلٖا -  ضاص للمهغحاهاث الٍغ

ايُت صازل وزاعج الجامٗت. -  ًخىلي جىُٓم الغخالث الٍغ

ايُت. -  ًخىلي جىُٟظ اإلاؿاب٣اث الٍغ

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ماهل ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 ل أخصائى وشاط فني أو 

 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع و جسخو باالقغاٝ الٟجي ٖلي ٧اٞه الاوكُه الٟىُه  الكبابج٣٘ هظه الْى

 .بال٩لُه

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل قاٚل الْى

ب ٣ًىم باإلقترا٥ فى ٖمل الخُت الٗامت لليكاَاث الٟىُت بالجامٗت والتى ب٣ىم الُال  -

 بالضوع الٟٗا٫ ٞحها. 

٣ًىم باإلقغاٝ ٖلى جىُٟظ جل٪ الخُت وبزغاحها للمىحىص وطل٪ فى ؤي مجا٫ مً  -

ما٫ اإلاؿغخُت واإلاىؾ٣ُُت وقتي ؤهىإ  غ وألٖا اإلاجاالث الٟىُت اإلاسخلٟت ٧الغؾم والخٍُى

 اليكاٍ الٟجي.

ؤلاؾخٟاصة  ٣ًىم باإلقغاٝ ٖلى ؤلاؾخسضام ألامثل للخضماث الالػمت لهظا اإلاجا٫ وزانت -

 مً الٗىاصم.

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 في مجا٫ الٟىىن.ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل  ٞجيماهل  -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. ؾذ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه ىىعُهاملجمىعه ال

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى وشاط فني زان
 

 م:الىصف العا
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع  .و جسخو بمخابٗه اليكاٍ الٟجي للُالب الكبابج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو. هظه ٌٗمل قاٚل -  الْى

غ ٣ًىم  - بمخابٗت جىُٟظ الخُت الٗامت لليكاَاث الٟىُت اإلاسخلٟت ٧الغؾم والخهٍى

 . واليكاٍ اإلاؿغحي واإلاىؾ٣ُي

ما٫ الٟىُت اإلاسخلٟت. ٣ًىم -  بمخابٗت بؾخسضام الخاماث اإلاسخلٟت الالػمت لخىُٟظ ألٖا

 .٣ًىم بالخٗاون م٘ ؤزهاجى اإلاٗاعى واإلاخاخ٠ -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ماهل ٞجي ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل في مجا٫ الٟىىن. -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة.ؾى زماوي٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى وشاط فني زالث
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع  .و جسخو باإلاؿاٖضه في ابغاػ اليكاٍ الٟجي للُالب الكبابج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ -  اإلاسخو. ٌٗمل قاٚل هظه الْى

٣ًىم باإلاؿاٖضة في جىُٟظ الخُت الٗامت لليكاَاث الٟىُت اإلاسخلٟت وببغاػ ما لضي الُالب  -

غ واإلاؿغح واإلاىؾ٣ُت.   مً مل٩اث ٞىبت ٧الغؾم والخهٍى

٣ًىم بمؿاٖضة الُالب في ؤلاؾخسضام ألامثل للخاماث واإلاٗضاث اإلاسخلٟت اإلاؿخٗملت فى  -

 قتى مجاالث الخٗبحر الٟجى.

 ُالب في ؤلاعجٟإ بداؾت الخظو١ الٟجي.مؿاٖضة ال -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ماهل ٞجي ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل في مجا٫ الٟىىن. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 طس أول أأخصائى شئىن 
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع  ىُه في مجا٫ الاؾغ الُالبُه.و جسخو بالىىاحي الٟ الكبابج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل قاٚل هظه الْى

اًت الكباب ٦كٍغ إلاماعؾت  - مخابٗت ؤٖما٫ وكاٍ ألاؾغ الُالبُت لضي ؤلاصاعة الٗامت لٖغ

 اليكاٍ صازل وزاعج ال٩لُت.

 ؾغ اإلاسجلت بال٩لُت.ؤلاقترا٥ فى وي٘ زُت ػمىُت إلاخابٗت ؤوكُت آلا  -

ؾغ الُالبُت بحن ال٩لُاث والخد٨ُم بُجهم وبنضاع الىدُجت ٖلي مخابٗت مؿاب٣اث آلا  -

 مؿخىي الجامٗت و٧اٞئت ال٩لُاث الٟاثؼة.

 ؾغ الجامٗت والجامٗاث ألازغي.آمخابٗت الل٣اءاث بحن مىخسب  -

 .جىُٟظ زُت صٖم ألاؾغ الُالبُت بال٩لُاث باإلاا٫ الالػم إلاماعؾت اليكاٍ -

 ؾغ بال٩لُاث لضعاؾت الؿلبُاث وؤلاًجابُاث.م٘ مؿئى٫ آؤلاحخمإ  -

غ الالػمت ًٖ اليكاٍ في جهاًت ٧ل ٖام صعاس ى.اإلاكاع٦ت فى بٖضاص ؤلا  -  خهاءاث والخ٣اٍع

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 .ماهل ٞجي ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل  -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة.٢ًاء مضه بُيُه ٢ض -  عها ؾذ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 ولي: الدزجه ألا  الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 طس زانأأخصائى شئىن 
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع ما٫ اإلاخٗل٣ه بكئىن الاؾغ الُالبُه. الكبابج٣٘ هظه الْى  و جسخو بااٖل

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت لإلقغاٝ الٗام لغثِـ ال٣ -  ؿم اإلاسخو.ًسً٘ قاٚل هظه الْى

ب الُالب مً زال٫  -  .اإلاٗاوهت فى الٗمل ٖلى جضٍع

ب الُالب ٖلى الخٗاون م٘ بًٗهم البٌٗ وجدمل - اإلاؿئىلُت صازل  اإلاٗاوهت في جضٍع

٤. الجماٖت والخهضي  .لخل اإلاكا٧ل والهٗىباث التي جىاحه الجامٗت بغوح الٍٟغ

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 ىظُفت  :ال لشسوط شغ

 . م٘ جىاٞغ زبرة فى مجا٫ الٗمل ماهل ٞجي ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. زماوي٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 طس زالثأأخصائى شئىن 
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع ٖما٫ اإلاخٗل٣ه بكئىن الاؾغ و جسخو باإلاٗاوهه في الا  الكبابج٣٘ هظه الْى

 الُالبُه.

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت لإلقغاٝ الٗام لغثِـ ال٣ؿم اإلاسخو. -  ًسً٘ قاٚل هظه الْى

ب الُالب مً زال٫ خُاتهم بالجامٗت ٖلي آلازظ والُٗاء  - اإلاؿاٖضة فى الٗمل ٖلي جضٍع

ت م٘ ػمالئهم ً ٖال٢اث ؾٍى  . وج٩ٍى

ب الُ - الب ٖلي الخٗاون م٘ بًٗهم البٌٗ وجدمل اإلاؿاٖضة في الٗمل ٖلي جضٍع

اإلاؿئىلُت صازل الجماٖت والخهضي لخل اإلاكا٧ل والهٗىباث التي جىاحه الجماٖت بغوح 

.٤  الٍٟغ

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  :ل شسوط شغ

 ماهل ٞجي ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه
 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 ت عامت أول أخصائى جىالت وخدم
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع ما٫ اإلاخٗل٣ه بالخضمه الٗامه للجىاله. الكبابج٣٘ هظه الْى  و جسخو بااٖل

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام إلاضًغ بصاعة الخضمت الٗامت والجىالت ؤو  - ًسً٘ قاٚل هظه الْى

 لى٦ُل ال٩لُت.

غيها ٖلى مضًغ ؤلاصاعة وؤمحن بالخضمت الٗا بٖضاص البدىر الخانت - مت والجىالت ٖو

 . الجامٗت

غ الٗمل  -  .ؤلاقترا٥ في وي٘ الخسُُِ والبرامج الخانت بىىاحي جٍُى

اث الضوعٍت واإلاؿاب٣اث. -  ؤلاقترا٥ في ؤلاقغاٝ ٖلي اإلاباٍع

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 الٗمل . ماهل ٞجي ٖالى مىاؾب لىٕى -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. -  ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى جىالت وخدمت عامت زان
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع ما٫ اإلاخٗل٣ه بالخضمه الٗامه للجىاله. الكبابج٣٘ هظه الْى  و جسخو بااٖل

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت لغثِـ ال٣ؿم اإلاسخو .ًسً٘ قا -  ٚل هظه الْى

اإلاٗاوهت فى زل٤ ٢ُاصاث مً الُالب حؿخُُ٘ ؤلاؾهام في بصاعة وجىُٟظ بغامج  -

 الغخالجىاإلاٗؿ٨غاث للجامٗت .

ؿهم اإلاٗاوهت في ٢ُام الُالب بالبرامج اإلاخٗل٣ت بالخضمت  - الٗامت للمجخم٘ وطل٪ لخضَع

 اإلاؿخ٣بل.وجإهُلهم لل٣ُام بالخضماث الٗامت للمجخم٘ فى 

 .اإلاٗاوهت فى جم٨حن الُالب مً الخهى٫ ٖلى ؤصواث الغخالث واإلاٗؿ٨غاث والجىالت  -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 . م٘ جىاٞغ زبرة مخسههت فى مجا٫ الٗمل ماهل ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. ؾىىاث ٖلى ألا٢ل زماوى٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الُهالدزجه امل

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى جىالت وخدمت عامت زالث
 

 الىصف العام:
اًه  ُٟه ب٣ؿم ٖع ما٫ اإلاخٗل٣ه بالخضمه الٗامه للجىاله. الكبابج٣٘ هظه الْى  و جسخو بااٖل

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت لإلقغاٝ اإلاباقغ لغثِـ ال٣ؿم اإلاس -  خو .ًسً٘ قاٚل هظه الْى

ؿهم  - اإلاؿاٖضة فى ٢ُام الُالب بالبرامج اإلاخٗل٣ت بالخضمت الٗامت للمجخم٘ وطل٪ لخضَع

 وجإهُلهم لل٣ُام بالخضماث الٗامت للمجخم٘ في اإلاؿخ٣بل .

 اإلاؿاٖضة فى جم٨حن الُالب مً الخهى٫ ٖلي ؤصواث الغخالث واإلاٗؿ٨غاث والجىالت .  -

  ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ماهل ٖالى مىاؾب لىٕى الٗمل . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث ئجخماعُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاالثه الدزجه املالُه
 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 مشسف عام علي املعامل
 

 الىصف العام:
جسخو باالقغاٝ ٖلي جؼوٍض مٗامل ال٩لُه باإلاىاص و الاحهؼه واجساط ٧اٞه اخخُاَُاث ألامً الاػمه 

 لخماًه اإلاٗامل و ججهحزاتها.

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ الخىحُه الٗام مً الغثِـ اإلاسخو.ٌٗمل قا -  ٚل هظه الْى

 ال٣ُام بإٖما٫ الٟدىم والخدالُل والخجاعب اإلاٗملُت والخإ٦ض مً ؾالمتها.    -

 بٖضاص ُٖىاث الٟدو واجساط بحغاءاث جدلُلها.  -

 ال٣ُام بخدًحر ألانباٙ واإلادالُل  ال٨ُمُاثُت الخانت باىأبدار.   -

 عب والبدىر التي ًخىالها ؤًٖاء هُئت الخضَعـ.بٖضاص اإلاٗامل لل٣ُام بالخجا -

 بمضاص اإلاٗمل بما ًلؼم مً ؤحهؼة وؤصواث ومدالُل. -

 الاقترا٥ في مٗاًىت ألاحهؼة الٗلمُت والىؾاثل الخٗلُمُت.  -

 بمضاص اإلاٗمل بما ًلؼم مً ؤحهؼة وؤصواث ومدالُل.   -

 بحغاء الخجاعب والازخباعاث باإلاٗامل اإلاسخلٟت. -

 حهؼة واإلاٗضاث وألاصواث اإلاسخلٟت ومضي نالخُتها للٗمل. مخابٗت خالت ألا  -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ىؽ ٖلىم بلى حاهب جىاٞغ الخبرة في مجا٫ الٗمل. -  ب٩اٍع

ُٟت ألاصوى مباقغة ٖىض التر٢ُت. -  ٢ًاء مضة بُيُت مىاؾبت في الْى

بُت بىجاح.  -  احخُاػ البرامج الخضٍع

 

 

 

 

 

 

 : وظائف العلىم املجمىعه الىىعُه

 : مدًس عام الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أول  فني معامل
 

 الىصف العام:
جسخو بالٗمل في مٗامل ال٩لُه اإلاسخلٟه و ًسخو بتزوٍض مٗامل ال٣ؿم اإلاسخو باإلاىاص و الاحهؼه 

 و اجساط ٧اٞه اخخُاَُاث ألامً الاػمه لخماًه اإلاٗامل و ججهحزاتها.

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت  -  .لغثِـ اإلاسخو  الٗام قغاٝؤلا ًسً٘ قاٚل هظه الْى

 .ٖلي جؼوٍض اإلاٗامل بكتي الخجهحزاث الالػمت لها٣ًىم ؤلاقغاٝ  -

بدهغ بخخُاحاث اإلاٗامل الالػمت لها مً ؤحهؼة ومٗضاث ومىاص وؤلاجها٫ ٣ًىم  -

 .بالخىعٍضاث بكإئها

 . ٌكتر٥ في لجان ؤلاؾتهال٥ والخ٨هً -

٣ًىم باإلقغاٝ ٖلى ؤٖما٫ الخدًحر للضعوؽ الٗلمُت و٦ظل٪ ؤلاقغاٝ ٖلي ؤٖما٫  -

 .لهُاهت باإلاٗاملا

والخإ٦ض مً ؤجساط ٧ل ما مً  بخخُاَاث ألامً للمٗامل وججحزاتهاباإلقغاٝ ٖلي ٣ًىم  -

 .قإهتؤن ًىإي باإلاٗمل مً اإلاساَغ واإلاٟإحاث وطل٪ خؿب ألانى٫ الٗلمُت والٟىُت

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ٕى الٗمل .ماهل ٞجي مخىؾِ مىاؾب لى -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. -  ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

بُت بىجاح. -  احخُاػ البرامج الخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فني معمل املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 عامل معامل
 

 الىصف العام:
ُٟه بمٗامل ال٩لُه و جسخو ب ما٫ الاػمه الحغاء الخجاعب اإلاٗملُه.ج٣٘ هظه الْى  ىُٟظ ألٖا

 

 ُاث :الىاجباث واملظإل

ُٟت ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو . -  ًسً٘ قاٚل هظه الْى

 .ٌكٝغ ٖلي جىُٟظ ٖملُاث بٖضاص ألاحهؼة وألاصواث الالػمت للٗمل وهٓاٞتها -

ت ؤو ه٣ل ألاحهؼة وألاصواث الالػمت للٗمل وهٓاٞتها -  .٣ًىم بخدًحر اإلاىاص ال٨ُماٍو

 ٌكٝغ ٖلي ؤٖما٫ خٟٔ اإلاىاص وؤمً اإلاٗمل وؤحهؼجه. -

 ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. ال٣ -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 . ؤلاإلاام بال٣غاءة وال٨خابت ومباصيء الخؿاب م٘ جىاٞغ زبرة في مجا٫ الٗمل -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. زمـ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خدماث معاوهه املجمىعه الىىعُه

 الظادطه معاوهه   -: الدزجه الثالثه  ه املالُهالدزج
 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 ىر بالكلُتزئِع كظم الدزاطاث العلُا والبد

 

 الىصف العام:
ُٟه ٖلي ٢مه ٢ؿم الضعاؾاث الٗلُا والبدىر و جسخو بإٖما٫ الضعاؾاث الٗلُا مً  ج٣٘ هظه الْى

 ٢ُض و ججىُض وعؾىم و امخداهاث.

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ ٌٗمل قاٚلها  -  و.اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخالْى

مالهمؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلي الٗاملحن بال٣ؿم و  -  . جىححههم ومخابٗت بهجاػتهم ىٖأ

 .مخابٗت جىُٟظ ال٣غاعاث والخٗلُماث الهاصعة بكإن هٓم الضعاؾاجالٗلُا والبدىر بال٩لُت -

الضعاؾاث الٗلُا بال٩لُت ومخابٗتها َب٣ا ًلل٣غاعاث والىٓم مغا٢بت بوكاء سجالث َالب  -

 .اإلا٣غعة فى هظا الكإن

 وبجساط بحغاء مىذ الخغححن الكهاصاث اإلاُلىبت ؤلاقغاٝ ٖلي بمخداهاث الضعاؾاث الٗلُا -

حر ألاحهؼة الالػمت لها  - ؤلاقغاٝ ٖلي بجساط ؤلاحغاءاث الخانت بالبدىر والٗمل ٖلى جٞى

 . بالخٗاون م٘ حهاػ البدىر بالجامٗت  

بجساط بحغاءاث ؾٟغ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بال٩لُت وؤٖما٫ البٗثاث وألاحاػاث الضعاؾُت  -

 الٗال٢اث الٗلمُت والئ٣اُٞت بالجامٗت. بالخٗاون م٘ حهاػ 

ؤلاقغاٝ ٖلى بجساط بحغاءاث ؤقترا٥ ال٩لُت في اإلااجمغاث والىضواث الٗلمُت والث٣اُٞت  -

 بالخٗاون م٘ ؤلاصاعة الٗامت للٗال٢اث الث٣اُٞت.

 ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص البُاهاث واإلاظ٦غاث الهاصعة مً ال٣ؿم ومخابٗتها. -

 ا٫ ؤزغي ممازلت. ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖم -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

ب مخسهو في مجا٫  ماهل ٖالى مىاؾب -  الٗمل.م٘ زبرة مخسههت ؤو جضٍع

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. زماوي٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى شئىن دزاطاث علُا وبدىر أول 
 

 الىصف العام:
ُٟه ب٣ؿم ا لضعاؾاث الٗلُا و جسخو باىأقغاٝ ٖلي ؤٖما٫ قئىن َالب الضعاؾاث ج٣٘ هظه الْى

 الٗلُا.

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ -  للغثِـ اإلاسخو. الٗام ٌٗمل قاٚل هظه الْى

٩اجباث الخانت بكئىن َالب ٣ًىم بإلقغاٝ ٖلي بٖضاص اإلاظ٦غاث وال٣غاعاث واإلا -

 الضعاؾاث الٗلُا .

اء اإلاغاحٗت للبدىر والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بىٓم ال٣ُض والضعاؾت ٣ًىم باإلقغاٝ ٖلي بحغ  -

 .وؤلامخداهاث الخانت بالضعاؾاث الٗلُا

٣ًىم باإلقغاٝ ٖلي بحغاء اإلاغاحٗت للبدىر والضععاؾاث الخٗل٣ت بىٓم ال٣ُض والضعاؾت  -

 وؤلامخداهاث الخانت بالضعاؾاث الٗلُا.

الٗلُا وصعاؾتها وب٢تراح الخلى٫  ؤلاقغاٝ ٖلي بدث اإلاكا٧ل الخانت بكئىن الضعاؾاث -

 بكإجها.

صعاؾت الىٓم اإلادلُت والٗاإلاُت واإلاخٗل٣ت بمجا٫ الضعاؾاث الٗلُا والٗمل ٖلي ؤلاؾخٟاصة  -

.
ً
 مجها وجُب٣ُها مدلُا

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة في مجا٫ الٗمل. -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. ؾذه بُيُه ٢ضعها ٢ًاء مض -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زاوىأخصائى شئىن دزاطاث علُا وبدىر 
 

 الىصف العام:
ُٟه ب٣ؿم الضعاؾاث الٗلُا و جسخو بإٖما٫ قئىن َالب الضعاؾاث الٗلُا.  ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلا  -  قغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو.ٌٗمل قاٚل هظه الْى

 ٣ًىم بةٖضاص اإلاظ٦غاث وال٣غاعاث واإلا٩اجباث الخانت بكئىن َالب الضعاؾاث الٗلُا  -

٣ًىم بةحغاء البدىر والضعاؾاث الخهلت بىٓم ال٣ُض والضعاؾت وؤلامخداهاث الخانت  -

 بالضعاؾاث الٗلُا.

 ؾاث الٗلُا.ال٣ُام باإلاغاحٗت الضوعٍت للسجالث والبُاهاث الخانت بالضعا -

 ال٣ُام ببدث اإلاكا٧ل الخانت بكئىن الضعاؾاث الٗلُا وصعاؾتها وب٢تراح الخلى٫ بكإجها. -

ال٣ُام بضعاؾت الىٓم اإلادلُت والٗاإلاُت واإلاخٗل٣ت بمجا٫ الضعاؾاث الٗلُا والٗمل ٖلي  -

 
ً
 .ؤلاؾخٟاصة مجها وجُب٣ُها مدلُا

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشغشسوط 

 ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة في مجا٫ الٗمل. -

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. زماوي٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى شئىن دزاطاث علُا وبدىر زالث
 

 الىصف العام:
ُٟه ب٣ؿم الضعاؾاث الٗلُا و جسخو بإٖما٫ قئىن َالب  الضعاؾاث الٗلُا. ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل قاٚل هظه الْى

٣ًىم بإلقترا٥ في بٖضاص اإلاظ٦غاث وال٣غاعاث واإلا٩اجباث الخانت بكئىن َالب الضعاؾاث  -

 الٗلُا.

ؤلامخداهاث ٣ًىم باإلقترا٥ في بٖضاص البدىر والضعاؾاث اإلاخهلت بىٓم ال٣ُض والضعاؾت و -

 الضعاؾاث الٗلُا.الخانت ب

 اإلاٗاوهت في بدث اإلاكا٧ل الخانت بكئىن الضعاؾاث الٗلُا وصعاؾتها. -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ماهل ٖالى مىاؾب. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه ه املالُهالدزج

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زئِع كظم العالكاث الثلافُت بالكلُت
 

 الىصف العام:
ُٟه ٖلي ٢مه ٢ؿم ال ج٣٘ هظه قغاٝ ٖلي اٖمااللبٗثاث و اىأ و جسخو ب ٗال٢اث الث٣اُٞهالْى

 .ألاحاػاث الضعاؾُه و اإلاىذ الٗلُا

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ الٗام جسً٘ -  للغثِـ اإلاسخو. هظه الْى

اعة واإلاهماث الٗلمُت ومخابٗت ؾٟغهم ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص اإلاظ٦غاث الخانت ب - اإٖل

 ٖىصتهم.و 

ًاء هُئت الخضَعـ  - ؤلاقغاٝ ٖلي بجساط بحغاءاث البٗثاث وؤلاحاػاث الضعاؾُت ىٖأ

 .الٗاملحن بال٩لُت

 جىُٟظ بغامج الخباص٫ الث٣افي وؤلاجٟا٢ُاث ُٞما ًسو ال٩لُت.ؤلاقغاٝ ٖلي  -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل. ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة -  مخسههت ؤو جضٍع

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة. -  ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها زماوي ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : مدًس عام الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 عالكاث زلافُت أول أخصائي 
 

 الىصف العام:
ما٫ اإلاخٗل٣ه بالٗال٢اث الث٣اُٞه. ُٟه ب٣ؿم الٗال٢اث الث٣اُٞه و جسخو باىٖأ  ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

 اإلاسخو. إلاضًغ ؤلاصاعة اإلاباقغ جدذ ؤلاقغاٝ  ٌٗمل قاٚلها -

اعاث ووي٘ الكغوٍ الىاحب ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص  - زُت الجامٗت مً البٗثاث واإلاىذ وؤلٖا

 جىاٞغها فى اإلاغشخحن لها .

 .هااإلاسخهت بما وعص بؤلاقترا٥ في ٣ٖض ألاجٟا٢ُاث الٗلمُت والث٣اُٞت وبباٙل الجهاث  -

ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص البُاهاث الخانت باإلاغشخحن والخإ٦ض مً مضي ؤهُبا١ الكغوٍ  -

 ٖلحهم.  

اإلاكاع٦ت فى جىُٓم اإلااجمغاث والىضواث والخل٣اث الضعاؾُت الٗلمُتفي الجامٗت وؤلاقغاٝ  -

 ٖلحها.

مغاحٗت الضعاؾاث التى جُلب في مجا٫ البدىر بضٖىة ألاؾخاطة والخبراءإلل٣اء  -

 وؤلاقترا٥ في الىضواجالتي ح٣ٗضها الجامٗت في اإلاىاؾباث الٗلمُت والث٣اُٞت.اإلادايغاث 

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل. -  ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة مخسههت ؤو جضٍع

ُٟت مً الضعحت ؾذ٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  آلاصوى مباقغة. ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائي عالكاث زلافُت زان
 

 الىصف العام:
ما٫ اإلاخٗل٣ه بالٗال٢اث الث٣اُٞه. ُٟه ب٣ؿم الٗال٢اث الث٣اُٞه و جسخو باىٖأ  ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت  جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل قاٚل هظه الْى

اعاث ووي٘ الكغوٍ الىاحب  بٖضاص زُتؤلاقترا٥ في  - الجامٗت مً البٗثاث واإلاىذ وؤلٖا

 جىاٞغها في اإلاغشخحن لها.

 .ؤلاقترا٥ في زُت البدىر في مجاالث الٗمل الخامعي -

 ؤلاقترا٥ في ٣ٖض ؤلاجٟا٢ُاث الٗلمُت والث٣اُٞت وبباٙل الجهاث اإلاسخهت بما وعص بها.  -

 ؤهُبا١ الكغوٍ ٖلحها.بٖضاص البُاهاث الخانت باإلاغشخحن وألا٦ض مً مضي  -

غ ًٖ هخاثج صعاؾتهم والٗمل ٖلي جظلُل الهٗىباث  - مخابٗت ؤخىا٫ اإلابٗىزحن و٦خابت الخ٣اٍع

 التي جىاحههم.

اإلاكاع٦ت في جىُٓم اإلااجمغاث والىضواجىالخل٣اث الضعاؾُت الٗلمُت في الجامٗت وؤلاقغاٝ  -

 ٖلحها.

اجظة والخبراء إلل٣اء ألاؾمغاحٗت الضعاؾاث التي جُلب ُٞمجا٫ البدىر بضٖىة  -

 اإلادايغاث وؤلاقترا٥ في الىضواث التي ح٣ٗضها الجامٗت في اإلاىاؾباث الٗلمُت والث٣اُٞت.

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل. -  ماهل ٖالى مىاؾب م٘ زبرة مخسههت ؤو جضٍع

ُٟت مً الضعحت آلاصوى مباقغة زماوي٢ًاء مضه بُيُه ٢ضعها  -  .ؾىىاث ٖلى ألا٢ل فى ْو

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائي عالكاث زلافُت زالث
 

 الىصف العام:
ُٟه ب٣ؿم الٗال٢اث الث٣اُٞه و جسخو بالبدىر اإلاخٗل٣ه بالٗال٢اث الث٣اُٞه.  ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت  جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغث -  ِـ اإلاسخو.ٌٗمل قاٚل هظه الْى

ٌكتر٥ في جدضًض بخخُاحاث الجامٗت مً البٗثاث الالػمت في اإلاؿخ٣بل والخُت الخمؿُت  -

والكغوٍ الىاحب جىاٞغها في اإلاغشخحن لهظه البٗثاث بٗض ؤؾخُإل عؤي ال٩لُاث فى هظا 

 الكإن .

ما٫ الخانت بالبٗثا -  ث التي ج٣غعها اللجىت الٗلُا في الخُت الخمؿُت.ٌكتر٥ في ألٖا

 م بةجساط ٧اٞت ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت باإلجٟا٢ُاث الٗلمُت والث٣اُٞت ومخابٗت جىٟظحها.٣ًى  -

٣ًىم بةٖضاص البُاهاث الخانت باإلاغشخحن مً ؤًٖاء البٗثاث في بؾخماعة الترقُذ  -

 الخانت بالًٗى وجسو البٗثت ومىاٞاة ؤلاصاعة للبٗثاث بها.

الخٗلُم الجامعي التي جُلب بٖضاص الضعاؾاث الخانت بالبدىر اإلاخسههت في مجا٫  -

 مىه.

اعاث والضٖىة لخًىع  - اإلااجمغاث والخل٣اث  ٣ًىم بةجساط ؤلاحغاءاث الخانت باإٖل

 الضعاؾُت.

٣ًىم بٗغى خاالث اإلابٗىزحن الظًً حٗثره صعاؾتهم بالخاعج ؤو الظًً خىلذ صعاؾتهم بلي  -

ٗثاث واإلاىذ بالص ؤزغي ؤو ٚحر مىيٕى صعاؾتهم بضون مىا٣ٞت الجامٗت ٖلي لجىت الب

ث إلجساط ؤلاحغاث إلصاعة الٗامت للبٗثااالضعاؾُت لخدضًض مى٠٢ الجامٗت مجهم باإلجها٫ ب

 ال٣اهىهُت يضهم

٣ض الىضواث بالجامٗت. -  ٣ًىم بمخابٗت بحغاءاث بؾخالم والخبراء للخضَعـ ٖو

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت.  -

 

 الىظُفت  : لشسوط شغ

 ب.ماهل ٖالى مىاؾ -

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 الثه: الدزجه الث الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زئِع كظم املكخبت بالكلُت
 الىصف العام:

ُٟه ٖلي ٢مه ٢ؿم سضمه الُالب بخ٣ضًم ما ًُلب مً مغاح٘ و و جسخو ب اإلا٨خبت ج٣٘ هظه الْى

 .٦خب
 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت  جدذ ؤلاقغاٝ الٗامٌٗمل ق -  للغثِـ اإلاسخو. اٚل الْى

َإل ٖلي ٢ىاثم ال٨خب التي جهضع ًٖ ٌكٝغ ٖلي بٖضاص ٞهاعؽ اإلا٨خبت وبؾخ٨مالها وؤلا  -

 صوعاليكغ إلزخُاع اإلاىاؾب للم٨خبت.

اعة الخاعحُت  - خٟٔ حمُ٘ الضٞاجغ الخانت باإلا٨خبت )صٞاجغ الُىمُت :الٗهضة وصٞاجغ ؤلٖا

 والضازلُت(.

٤ جِؿؿغ الغحٕى الحها ٖىض الخاحت بٗض زخمها وجغجُبها  - جىُٓم مؿدىضاث اإلا٨خبت وخٟٓها بٍُغ

. 

ٖما٫ الخؿابُت مً خُث جىػَ٘ اإلابلٜ اإلاسهو لكغاء ال٨خب واإلاغاح٘ م٘ ألا٢ؿام ٣ًىم باىأ  -

ومخابٗت ٖملُت الكغاءوما نٝغ وما جب٣ي وببالٚه لإلصاعةالٗامت للم٨خباث 

غوؤلاخهاءا  الخانت باإلا٨خبت.  ثوالخ٣اٍع

ً .اإلاكاع٦ت في الجغص الؿىىي وؤلا  -  ؾخٗاعة الضازلُت لجمُ٘ اإلاؿخٗاٍع

.ؤلاقغاٝ ٖلي ؤ -
ً
ا وبصاٍع

ً
 ٖما٫ امحن الٗهض ومؿاٖضجه ٞىُا

 ؤلاقترا٥ في الخهي٠ُ والخٟٔ والترجِب والخىُٓم. -

مل البُا٢اث الالػمت لها. -  مغاحٗت خغ٦ت ؤلاؾخٗاعة الخاعحُت ومغا٢بت جىُٟظ حٗلُماتهابض٢ت ٖو

ت جلبُتها م٘ ج٣ضًم ألاهم ٖلي اإلاهم في خضوص اإلا٣ٗى٫  - بدث َلباث الباخثحن والضاعؾحن وؾٖغ

 واإلاٗؼػمً اإلاحزاهُت صون ما ًسل بالىٓم واللىاثذ.

ت لجىت اإلا٨خبت . -  ؤلاقترا٥ في ًٍٖى

 البُلُىحغاُٞت. ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص ال٣ىاثم -

اعة. - لي زضمت الىذ وعؾم الٍؼ غ ٖو  ؤلاقغاٝ ٖلي ؤٖما٫ التزوٍض والخهٍى

دهها. - ت لجىت قغاء ال٨خب ٞو  ٌكتر٥ قي ًٍٖى

 .ممازلت زغي م بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤال٣ُا -
 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 وم٨خباث وما ٌٗاصله م٘ زبرة مخسههت في مجا٫ الٗمل .لِؿاوـ ؤصاب وزاث٤  -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة . -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها زماوي ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 : وزائم و مكخباث املجمىعه الىىعُه

 : كبير اخصائي بدزجه مدًس عام الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائي وزائم ومكخباث أول 
 

 الىصف العام:

ُٟه ب٣ؿم اإلا٨خبت و ج  سخو بالىىاحي الٟىُه الخانه باإلا٨خباث.ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت  جدذ ؤلاقغاٝ الٗام إلاضًغ بصاعة اإلا٨خباث. -  ٌٗمل قاٚل هظه الْى

 ٣ًىم باإلقترا٥ في ؤلاقغاٝ الٟجي ٖلي ٞهغؾذ وجهي٠ُ ال٨خب في م٨خبت ال٩لُت. -

 ىب.٣ًىم بة٢تراح جؼوٍض اإلا٨خباث بال٨خب الخضًثت وطاث الخسهو اإلاُل -

 ٣ًىم باإلقترا٦ٟي لجان الكغاء -

 ٣ًىم باإلقترا٥ في وي٘ مغا٢بت اإلا٨خبت.  -

غ الخٟخِل ٖلي ؤٖما٫ اإلا٨خبت. -  ٣ًىم بمخابٗت ج٣اٍع

 .ؤزغي ممازلتال٣ُلم بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 لِؿاوـ ؤصاب وزاث٤ وم٨خباث وما ٌٗاصله م٘ زبرة مخسههت في مجا٫ الٗمل . -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة . ؾذمضة بُيُت ٢ضعها ٢ًاء  -  ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وزائم و مكخباث املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائي وزائم ومكخباث زان
 

 الىصف العام:

ما٫ اإلاخٗل٣ه بكئىن اإلا٨خباث. ُٟه ب٣ؿم اإلا٨خبت و جسخو ب٩اٞه ألٖا  ج٣٘ هظه الْى
 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت  جدذ ؤلا  -  للغثِـ اإلاسخو.اإلاباقغ  قغاٌٝٗمل قاٚل هظه الْى

ًخىلي مخابٗت جُب٤ُ ال٣ىاهحن واللىاثذ واإلايكىعاث اإلاىٓمت لخؿً ؾحر الٗمل ب٩ل ما حاء  -

 بالثدت اإلا٨خبت.

اث ال٨خب التي ًغي ؤلاخخٟاّ بها. - ؿاٖض ٖلي خٟٔ مجمٖى  ًخىلي جىحُت الٗاملحن َو

٣ت ؤلان -  ٪.الح بطا لؼم ألامغ طلًخىلي ؤٖما٫ الخٟخِل ٖلي اإلا٨خبت وببضاء ألاي في ٍَغ

 . ؤلاقترا٥ في ؤٖما٫ التزوٍض فى اإلا٨خبت -

ما٫ ٖلي اإلاؿئىلحن - ٣ىم بٗغى هظه ألٖا  . ؤلاقترا٥ في ؤٖما٫ الجغص ومغاحٗتها ٍو

٣ًىم بالخٟخِل ٖلي الٗاملحن للخإ٦ض مً ؾالمت ال٣ىاهحن وال٣غاعاث واإلايكىعاث اإلاىٓمت  -

اعة للخإ٦ض مً ؾالمت الٗمل بما هى بالثدت اإلا٨ ٣ٞض  -ٖملُت الجغص-خبت:)٢بل مىاُٖض ؤلٖا

 ؤخض اإلا٣خيُاث(.

-ؤلاصاعة الهىضؾُت –اإلا٨خبت وؤلاصاعة الٗامت للم٨خباث ٣ًىم بإحغاء ؤلاجهاالث بحن بصاعة  -

 مخابٗت الهُاهت(. -بصاعة الخاؾب

ًغاح٘ ؤٖما٫ التزوٍض الخانت باإلا٨خبت التي ٣ًىم بها الٗاملحن ٢بل ٖغيها ٖلي مضًغ  -

 عة.ؤلاصا

 ال٣ُام بةٖضاص ٞهاعؽ اإلا٨خبتوبٖضاص الخهي٠ُ والخىُٓم. -

ـ. -  ال٣ُام باإلؾخٗاعة الضازلُت والخاعحُت للؿاصة ؤًٖاء هُئت الخضَع

ال٣ُض بسجالث اإلا٨خبت ٧ل ُٞما ًسهت وبٖضاص ال٣ىاثم البُلُىحغاُٞت واإلاكاع٦ت في  -

 مغا٢بت ال٣اٖت.

 .ؤزغي ممازلتال٣ُلم بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

-  
 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ٌٗاصله م٘ زبرة مخسههت في مجا٫ الٗمل . ث ومالِؿاوـ ؤصاب وزاث٤ وم٨خبا -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى  زماوي٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها  - ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 مباقغة .

 : وزائم و مكخباث املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 000 - 

 

 

 

 
 

 أخصائي وزائم ومكخباث زالث
 

 الىصف العام:

ما ُٟه ب٣ؿم اإلا٨خبت و جسخو باىٖأ  ٫ الخانه باإلا٨خباث.ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت  جدذ ؤلاقغاٝ  -  للغثِـ اإلاسخو. اإلاباقغ ٌٗمل قاٚل هظه الْى

لبها مً الجهاث اإلاسخهتبٖضاص بُان بال٨خب  -  .والغؾاثل َو

غيها ٖلي الغثِـ  - بٖضاص اإلاظ٦غاث وال٣غاعاث واإلا٩اجباث والبدىر اإلاخهلت باإلا٨خباث ٖو

 .اإلاباقغ

ُت ٞهغؾذ الغؾاثل - ت ٞهغؾت ونُٟت ومىيٖى  . اإلا٣ضمت باللٛت ؤلاهجلحًز

 . جغجِب الغؾاثل اإلا٣ضمت وجهي٣ُهاوبٖضاص وكغة صوعٍت بها -

جل٣ي ٢ىاثم بال٨خب مً صوع اليكغ اإلادلُت والخاعحُت وجغجُبهاوجهي٠ُ اإلاسخو مجها  -

لب ؤخضر ال٣ىاثم التي لم جغص ومغاحٗت ٧ل ما جم بزخُاعه مً ال٣ىاثم م٘ ٞهغؽ  َو

 ٨خبت وبزخُاع ما لِـ مىحىص به خؿب ال٣ىاٖض اإلاخٗاٝع ٖلحها.اإلا

 بصزا٫ ال٨خب واإلاغاح٘ ٖلي حهاػ ال٨مبُىجغ ٖلي البرعامج الخانت باإلا٨خبت. -

ت و٦ظل٪ في مغا٢بت ال٣اٖت واإلاكاع٦ت فى ؤٖما٫ الٟهغؾت. -  اإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ الجغص الؿىٍى

 .ؤزغًممازلت ال٣ُلم بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ -

 

 وط شغل الىظُفت  :شس 

 لِؿاوـ ؤصاب وزاث٤ وم٨خباث وما ٌٗاصله م٘ زبرة مخسههت في مجا٫ الٗمل . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باث: وزائم و مكخ املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 كاجب زالث "ئدازةاملكخبت"
 

 الىصف العام:

ما٫ ال٨خابُه الخانه باإلا٨خباث. ُٟه ب٣ؿم اإلا٨خبت و جسخو باىٖأ  ج٣٘ هظه الْى
 

 الىاجباث واملظإلُاث :

ُٟت ٌٗمل قاٚ -  للغثِـ اإلاسخو. جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ  ل هظه الْى

اعة للُلبت بالسجالث الخانت ب٩ل ٞغ٢ت.٣ًىم بإٖما٫  -  الٖا

ت و ٣ًىم بٗملُت الٟدو ٖلى الٟىاجحر والكهاصاث ؤلا  -  مدايغالٟدو مً ٢بل صاٍع

غ وجىعٍضها بالبى٪ والؿلُم بًها٫ الخىعٍض مبٖضاص خؿاباث مخدهالث  - ا٦ُىت الخهٍى

ت وبخًاع نىعة مً اإلاؿدىضاثإلاٗلىماث باإلاغ٦ؼزضماث اإلا٨خباث واإلا  ٨خبت اإلاغ٦ٍؼ

 وخٟٓها باإلال٠ الخام بها. 

اعة وجىعٍضها بىٟـ  - غ بًهاالث عؾىم جدهُل الخضماث الخانت بالىذ وعؾىم الٍؼ جدٍغ

غ.  ٣ت جىعٍض مخدهالث ما٦ُىت الخهٍى  ٍَغ

ً ٖلى الا٢ؿام الٗلمُت ل - غ ٢ىاثم الىاقٍغ ُٖائها زخُاع وحمٗها مغةؤزغي, وبأل جدٍغ

 إلاغاحٗتها بالٟهغؽ وازخُاع ما هى ٚحر مىحىص باإلا٨خبت . الزهاجى اإلا٨خبت

حرها مً اإلا٩اجباث ٧ل ُٞما ًسهه. -  بٖضاص اإلالٟاث الخانت بالهاصعوالىاعص ٚو

زخم وج٨ُٗب ٧ل ما ًغص بلى اإلا٨خبت وبؾخالم ال٨خب واإلاغاح٘ الىاعصة مً اليكغ ومغاحٗت  -

 الٟىاجحر . 

٠ُاإلاكاع٦ت فى مغا٢ب - ملُت التٞر  ت ال٣اٖت ٖو

ت -  الاقترا٥ فى ؤٖما٫ الجغص الؿىٍى

اؾخالم اإلاىاعص مً مغاؾالث للم٨خبت و٦ظل٪ اؾخالم الضوعٍاث الخانت باإلا٨خبت مً  -

 الاصاعة الٗامت للم٨خباث .

 .ؤزغًممازلت ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ -
 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 مخسههت فى مجا٫ الٗمل . ماهل ٞى١ اإلاخىؾِ ؤوما ٌٗاصله م٘ زبرة -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة . -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعهازمؿه ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 ول أأخصائى عالكاث عامت 
 

 الىصف العام:

 جسخو باىأقغاٝ ٖلي ؤٖما٫ الٗال٢اث الٗامه الضازلُه و الخاعحُه.

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ الاقغ  -  اٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو.ٌٗمل قاٚل الْى

ؤلاقغاٝ ٖلى وي٘ وجىُٟظ البرهامج الخانت بخضُٖم الٗال٢اث بحن ؤؾغة الجامٗت مً  -

 ؤًٖاء هُئت الخضَعـ والٗاملحن والُالب .

ؤلاقغاٝ ٖلى بٖضاص البرامج التى مً قإجها جضُٖم الٗال٢اث بحن الجامٗت والجامٗاث  -

 ت والخاعحُت.الازغي والهُئاث الٗامت ؤو الث٣اُٞت اإلادلُ

الم ؤلازغي وج٣ضًم اإلاٗىهت اإلاُلىبت لهم ومضاومت  - بؾخ٣با٫ مىضوب الصخ٠ وؤحهؼة ؤلٖا

 ؤلاجها٫ بهم لتزوٍضهم بإزباع الجامٗت.

غيه ٖلي اإلاؿئىلحن وبٖضاص عصوص ٖلي ٖلي ما ٩ًىن  - ظإ ًٖ الجامٗت ٖو مخابٗت ما ًيكغ ٍو

للهىاب.
ً
 مجاُٞا

ت جدىي ؤزباع الجام -  ٗت اإلاسخلٟت.بنضاع وكغة قهٍغ

م ؤًٖائها الظًً خهلىا ٖلي صعحاث  - جىُٓم خٟالث ؤلاؾخ٣بااللتي ج٣ُمها الجامٗت لخ٨ٍغ

ت والدصجُُٗت.  ٖلمُت ؤوحىاثؼ الضولت الخ٣ضًٍغ

 .ؤزغًممازلت م بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫اال٣ُ -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ٗمل .م٘ زبرة مخسههت في مجا٫ ال ماهل صعاس ي ٖالي مىاؾب إلاجا٫ الٗمل -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى  ؾذ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها  - ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 مباقغة .

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 نأخصائى عالكاث عامت زا
 

 الىصف العام:

 .٢اث الٗامهجسخو بإٖما٫ الٗال

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ الاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل قاٚل الْى

غاى اإلااهمت في زُت الٗال٢اث الٗامت للجامٗت.حم٘ البُاهاث واإلاٗلىما -  ث ىٚأ

المُت ًٖ وكاٍ الجامٗت في الضازل والخاعج. -  بٖضاص البرامج ؤلٖا

اث اإلاخٗل٣ت بالٗمل في  - المُت وبدىر الغؤي الٗام ًٖ اإلاىيٖى بٖضاص الضعاؾاث ؤلٖا

 الجامٗت.

مت اإلاجخم٘ حٍٗغ٠ الغؤي الٗام بغؾالت الجامٗت وؤهضاٞها وجبهحره في صوعها في زض -

 والبِئت.

 ؤلاقترا٥ في جىُٓم ؤلاخخٟاالث واإلااجمغاث والبرامج الث٣اُٞت التي ح٣ٗضها الجامٗت. -

جىُٓم بقترا٥ الجامٗت في اإلاىاؾباث ال٣ىمُت والٗاإلاُت الخِخد٤٣ عبِ الجامٗت باىأخضار  -

 ال٣ىمُت والٗاإلاُت.

 .ؤزغي ممازلتم بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ُاال٣ -

 

 ظُفت  :شسوط شغل الى 

ب مخسههت في مجا٫ الٗمل . -  ماهل صعاس ي ٖالي مىاؾب إلاجا٫ الٗمل م٘ زبرة ؤو جضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى  زماوي٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها  - ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 مباقغة .

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه
 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائى عالكاث عامت زالث
 الىصف العام:

 جسخو بإٖما٫ الٗال٢اث الٗامه.

 

 ىلُاث :الىاجباث واملظئ

ُٟت جدذ الاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل قاٚل الْى

اعتهم ومغا٣ٞتهم.اإلاكاع٦ت في بؾخ٣با٫ يُٝى الجامٗت وبٖضاص بغامج  -  ٍػ

 جىلي مؿئىلُت بحغاءاث الؿٟغ وبؾخ٣با٫ ٦باع اإلاؿئىلحن بالجامٗت. -

 اإلاٗاوهت في بٖضاص بغامج اإلااجمغاث واإلادايغاث الٗامت. -

م الجامٗت.اإلاٗاوهت في بٖضاص  -  ج٣ٍى

المُت لليكغة وبٖضاصها. -  ؤلاقترا٥ في الخهى٫ ٖلي البُاهاث ؤلٖا

 اإلاٗاوهت في بٖضاص الخىُٓماث الخانت بةخخٟاالث الجامٗت. -

 .ؤلاقترا٥ في جىُٓم البرامج الث٣اُٞت وؤلاقغاٝ ٖلحها -

 .ؤزغي ممازلتم بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ اال٣ُ -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 .لي مىاؾب إلاجا٫ الٗملهل صعاس ي ٖاما  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حعلُم املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه ُهالدزجه املال

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 006 - 

 

 

 

 

 
 

 كبير أخصائُين شئىن مالُت
 

 الىصف العام:

ُٟه ب٣ؿم الكئىن اإلاالُت و جسخو بالبدىر الخانه بالكئىن اإلاالُه   -اإلاخابٗه –ج٣٘ هظه الْى

 اإلاساػن.-الخؿاباث  –اإلاحزاهُه 

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ الخىحُت الٗام  -  للغثِـ اإلاسخو.ٌٗمل قاٚل الْى

 ؤلاقترا٥ في جى٣ُظ ال٣ىاهحن واللىاثذ والخٗلُماث اإلاالُت التي ج٨م الٗمل. -

ؤلاقترا٥ في ٚٗضاص الضعاؾاث والبدىر الخانت بالكئىن اإلاالُت واإلاحزاهُت واإلاخابٗت اإلاالُت  -

اث واإلاساػن.  والخؿاباث واإلاكتًر

 ٗتها.ؤلاقترا٥ في وي٘ مكغوٕ محزاهُت الجامٗت وجى٣ظحها ومخاب -

ت للجامٗت ومخابٗت  - ؤلاقترا٥ في بٖضاص مكغوٕ اإلاىاػهت الٗامت والى٣ضًت والخُت ؤلاؾدثماٍع

 الجهاث ؤلازغي اإلاخٗل٣ت بالخُت لخضبحر ؤلاخخُاحاث اإلاُلىبت.

 ؤلاقترا٥ في اللجان اإلاسخلٟت التي ج٣خط ي جمثُل ؤلاصاعة الٗامت للكئىن اإلالُت ٞحها. -

 ٫ ؤزغي ممازلت.ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ب٩الىعٍىؽ ججاعة م٘ زبرة مخسههت في مجا٫ الٗمل . -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة. -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها ؾيخان ٖلي ألا٢ل في ْو

بُت التي جدُدها الجامٗت بىجاح. -  بحخُاػ البرامج الخضٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : كبير أخصائي بدزجه مدًس عام الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زئِع كظم الشئىن املالُت بالكلُت
 

 ىصف العام:ال

ُٟه ٖلي ٢مه ٢ؿم الكئىن اإلاالُت و جسخو باىأ  ىهج٣٘ هظه الْى ما٫ اإلاالُه و الخٍؼ  .قغاٝ ٖلي ألٖا

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 ٌٗمل قاٚلها جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ إلمحن ال٩لُت.. -

 ؤلاقغاٝ ٖلي الٗاملحن بالىخضاث الخابٗت له والخيؿ٤ُ بحن ؤٖمالهم وجىححههم. -

خماصاث  مخابٗت جىُٟظ - ؤخ٩ام ال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣غاعاث اإلاالُت بال٩لُت ومغاحٗت ؤلٖا

.  ومؿدىضاث الهٝغ

ً ومغا٢بت نٝغ ألانىاٝ مً  - ٤ الخسٍؼ مخابٗت جىُٓم اإلاساػن وؤلاقغاٝ ٖلي ٍَغ

 اإلاساػن.

ىت ال٩لُت ومغاحٗت ؾضاص  - ال٣ُام بإٖما٫ الجغص الضوعي واإلاٟاجيء ٖلي اإلاساػن وزٍؼ

 والضعاؾاث الٗلُا.وعؾىم الُلبت الىاٞضًً  الغؾىم الضعاؾُت

حر ألانىاٝ التي جدخاحها ال٩لُت ومغاحٗت مؿدىضاتها. - اث وجٞى  ؤلاقغاٝ ٖلي ؤٖما٫ اإلاكتًر

اث اإلاالُت بال٩لُت. -  الغص ٖلي اإلاىا٢هاث اإلاالُت وؤلاقغاٝ ٖلي ؾالمت ٧اٞت الخهٞغ

ت ًٖ وكاٍ الكثىن اإلاا - غ الضوعٍت والؿىٍى غيها ٖلي بٖضاص ٧اٞت الخ٣اٍع لُت بال٩لُت ٖو

 اإلاؿئىلحن.

 بٖضاص اإلاغ٦ؼ اإلاالي لإلٖخماصاث بال٩لُت. -

 .ؤزغي ممازلتال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ب مخسهو  ب٩الىعٍىؾخجاعة م٘ زبرة مخسههت -  في مجا٫ الٗمل .ؤوجضٍع

ُٟت مً الض زماوي ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها -  عحت ألاصوى مباقغة.ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : مدًس عام الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائي شئىن مالُت أول 
 

 الىصف العام:

ما٫ اإلاخٗل٣ه بالكئىن اإلاالُه  ُٟه ب٣ؿم الكئىن اإلاالُت و جسخو باىٖأ -اإلاحزاهُه  –ج٣٘ هظه الْى

 اإلاساػن.-الخؿاباث  –اإلاخابٗه

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ الخىحُت الٗام للغثِـ اإلا -  سخو.ٌٗمل قاٚل الْى

 بدىر الخانت بخهىع الٗمل في ؤلاصاعة الٗامت.٣ًىم باإلقترا٥ في ال -

غ  -  يها ٖلي اإلاضًغالٗام.٣ًىم بالغبِ بحن ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت وججمُ٘ البُاهاث ٖو

 .ٌكتر٥ في وي٘ اإلاحزاهُت وجىُٟظها ومخابٗتها  -

اث واإلاساػن. -  ٌكتر٥ في لجان اإلاكتًر

 .ازلتؤزغًمم ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل . -  ب٩الىعٍىؽ ججاعة م٘ زبرة مخسههت ؤوجضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة. ؾذ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها  -  ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه
 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائي شئىن مالُت زان
 

 الىصف العام:

ُٟه ب٣ؿم الكئىن اإلاالُت و جس ما٫ الخانه بالكئىن اإلاالُه.ج٣٘ هظه الْى  خو باىٖأ

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 للغثِـ اإلاسخو. ٌٗمل قاٚلها جدذ ؤلاقغاٝ الٗام -

 بمجاالث الٗمل في الكئىن اإلاالُت. بٖضاص الضعاؾاث والبدىر اإلاخٗل٣ت -

ال٣ُام بةٖضاص اإلا٣ترخاث والخىححهاث التي جاصي بلي خؿً ؾحر الٗمل بىخضاث الكئىن  -

 الجامٗت.اإلاالُت ب

 ال٣ُام ب٩اٞت ؤٖما٫ اإلاغاحٗت واإلاداؾبت اإلاُلىب مىه بجمامها. -

٤ الكغاء  - حر بخخُاحاث الجامٗت ًٖ ٍَغ ؤلاقترا٥ في وي٘ الخُِ والبرامج التي ج٨ٟل جٞى

 اإلادلي ؤو ؤلاؾخحراص.

ً والغ٢ابت ٖلي اإلاسؼون ومخابٗت جىُٟظها في  - بٖضاص الضعاؾاث الخانت بإؾالُب الخسٍؼ

 الجامٗت. ٧اٞت وخضاث

ت ًٖ ؤٖما٫ الكئىن اإلاالُت وببالٚها  - غ الضوعٍت والؿىٍى للجهاث اإلاسخهت في بٖضاص الخ٣اٍع

 اإلاىاُٖض اإلا٣غعة.

 .مخابٗت جىُٟظ ال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣غاعاث اإلاالُت وبٖضاص البُاهاث وؤلاخهاءاث الخانت بها -

 .ؤزغي ممازلتال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 ُفت  :شسوط شغل الىظ

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل . -  ب٩الىعٍىؽ ججاعة م٘ زبرة مخسههت ؤوجضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة.زماوي ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها -  ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

ل و مداطبه: جم املجمىعه الىىعُه  ٍى

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائي شئىن مالُت زالث
 

 الىصف العام:

ُٟه ب٣ؿم الكئىن اإلاالُت و جسخو بالسجالث الخانه بالك  ئىن اإلاالُه.ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 للغثِـ اإلاسخو. ٌٗمل قاٚلها جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ  -

 ال٣ُام بالضعاؾاث والبدىر اإلاخٗل٣ت ب٩ا٢ت مجاالث الكئىن اإلاالُت. -

بٖضاص اإلا٣ترخاث والخىنُاث التي جاصي بلي خؿً ؾحر الٗمل في الكئىن اإلاالُت وعٞ٘  -

 ٦ٟاءجه.

غالخانت بها ال٣ُام بمخابٗت ال٣ىاهحن  - واللىاثذ اإلاالُت بالجامٗت وبٖضاص البُاهاث والخ٣اٍع

 وببالٚها للجهاث اإلاسخهت في اإلاىاُٖض اإلا٣غعة.

مغاحٗت بؾدثماعاث الهٝغ ب٩اٞت ؤهىاٖها وال٣ُام بإٖما٫ اإلاغاحٗت واإلاداؾبت التي جُلب  -

 مىه.

اث اإلاالُت التي جىاحت الجامٗت وج٣ضًم اإلا٣ -  ترخاث لها.ببضاء الغؤي في اإلاىيٖى

ً بالجامٗت.. - اث والخسٍؼ  ؤلاقترا٥ في وي٘ زُِ وبغامج اإلاكتًر

 .ؤزغًممازلت ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ب٩الىعٍىؽ ججاعة خضًث الخسغج . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أول صساف 
 

 الىصف العام:

ُٟه ب٣ؿم الكئىن اإلاالُت و جسخو بهٝغ ألامىا٫ للم  ؿخد٣حن.ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 للغثِـ اإلاسخو. الٗامٌٗمل قاٚلها جدذ ؤلاقغاٝ  -

 ال٣ُام بهٝغ مغجباث وم٩اٞئاث الؿاصة الٗاملحن. -

ومغاحٗت ٞىاجحر الهٝغ وبٖخماصها مً اإلاسخهحن الهٝغ مً الؿلٟت اإلاؿخضًمت  -

غ قُ٪ ب٣ُمت اإلاىهٝغ وب عؾاله بلي وبعؾالها بلي مغا٢بت الخؿاباث بالجامٗت لخدٍغ

.  مىضوب الهٝغ

 الهٝغ مً الؿل٠ اإلاا٢خت ومغاحٗت ٞىاجحرها وبعؾالها بلي ؤلاصاعة الٗامت للكئىن اإلاالُت. -

 جدهُل الغؾىم التي ًُلب مىه جدهلحها. -

ت اإلابالٜ  - جىعٍض اإلاالٜ اإلاخدهله بلي البى٪ وبعؾا٫ بًها٫ الخىعٍض بلي الؿاباث لدؿٍى

 الىاعصة.

 للمىخضبُحن للٗمل باإلمخداهاث.مخداهاث نٝغ م٩اٞإث ؤلاقغاٝ ٖلي ؤلا  -

 .ؤلاقغاٝ ٖلي الهاصع والىاعص واليسخ باإلصاعة الٗامت -

 .ؤزغي ممازلتال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

اث٠ الٟئت  - ماهل صعاس ي بحن اإلاخىؾِ والٗالي مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 اوي ؾىىاث.ؤلاصوي مضة الج٣ل ًٖ زم

اث٠ الٟئت ؤلاصوي  - ؤو ماهل صعاس ي مخىؾِ مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 مضة الج٣ل ًٖ زماوي ؾىىاث.

  

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زانصساف 
 

 الىصف العام:

ُٟه ب٣ؿم الكئىن اإلاالُت و جسخو بهٝغ ألامىا٫ للمؿخد٣حن.  ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغللغثِـ اإلاسخو.ٌٗمل قاٚل هظه ا -  لْى

 ال٣ُام بهٝغ مغجباث وم٩اٞئاث الؿاصة الٗاملحن. -

الهٝغ مً الؿلٟت اإلاؿخضًمت ومغاحٗت ٞىاجحر الهٝغ وبٖخماصها مً اإلاسخهحن  -

غ قُ٪ ب٣ُمت اإلاىهٝغ وبعؾاله بلي  وبعؾالها بلي مغا٢بت الخؿاباث بالجامٗت لخدٍغ

.  مىضوب الهٝغ

 ٠ اإلاا٢خت ومغاحٗت ٞىاجحرها وبعؾالها بلي ؤلاصاعة الٗامت للكئىن اإلاالُت.الهٝغ مً الؿل -

 جدهُل الغؾىم التي ًُلب مىه جدهلحها. -

ت اإلابالٜ  - جىعٍض اإلاالٜ اإلاخدهله بلي البى٪ وبعؾا٫ بًها٫ الخىعٍض بلي الؿاباث لدؿٍى

 الىاعصة.

 اث.نٝغ م٩اٞإث ؤلاقغاٝ ٖلي ؤلامخداهاث للمىخضبُحن للٗمل باإلمخداه -

 ؤلاقغاٝ ٖلي الهاصع والىاعص واليسخ باإلصاعة الٗامت. -

 .ؤزغي ممازلتال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

اث٠ الٟئت  - ماهل صعاس ي بحن اإلاخىؾِ والٗالي مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 ؾىىاث. زمـؤلاصوي مضة الج٣ل ًٖ 

اث٠ الٟئت ؤلاصوي  ىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل فيؤو ماهل صعاس ي مخىؾِ مىاؾب ل - ْو

 ؾىىاث. مضة الج٣ل ًٖ زمـ

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زالثصساف 
 

 الىصف العام:

ُٟه ب٣ؿم الكئىن اإلاالُت و جسخو في بهٝغ ألامىا٫ للمؿخد٣حن.  ج٣٘ هظه الْى

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغللغثِـ اإلاسخ -  و.ٌٗمل قاٚل هظه الْى

 اإلاؿاٖضة في نٝغ مغجباث وم٩اٞئاث الؿاصة الٗاملحن. -

 اإلاؿاٖضة في الهٝغ مً الؿلٟت اإلاؿخضًمت ومغاحٗت ٞىاجحر الهٝغ . -

 اإلاؿاٖضة في الهٝغ مً الؿل٠ اإلاا٢خت ومغاحٗت ٞىاجحرها . -

 .ٖلي ؤلامخداهاث للمىخضبُحن للٗمل باإلمخداهاثؤلاقغاٝ اإلاؿاٖضة في نٝغ م٩اٞإث  -

 .ؤزغي ممازلتىض بلُه مً ؤٖما٫ ال٣ُام بما ٌؿ -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 .مىاؾب لىٕى الٗمل  مخىؾِماهل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكخبُه : املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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ت بالكلُت  زئِع كظم الشئىن إلاداٍز
 

 الىصف العام:

ت  و جسخو بإٖما٫ قئىن الخضَعـ و الخضماث  ُٟه ٖلي ٢مه ٢ؿم الكئىن ؤلاصاٍع ج٣٘ هظه الْى

ت .  ؤلاصاٍع

 ظئىلُاث :الىاجباث وامل

ُٟت جدذ الاقغاٝ الٗام ىأمحن ال٩لُت. -  ٌٗمل قاٚل هظه الْى

 ؤلاقغاٝ ٖلي الٗاملحن بالىخضاث الخابٗت له والخيؿ٤ُ بحن ؤٖمالهم وجىححههم. -

 مخابٗت هُب٤ُ ال٣ىاهحن والخٗلُماث التي جد٨م الٗمل و٦كٝى الخًىع وؤلاههغاٝ. -

اث اإلاُلىب ؤلاقغاٝ ٖلي ؤٖما٫ قئىن ألاٞغاص بال٩لُت وؤٖضاص ا - إلاظ٦غاث واإلاىيٖى

 ٖغيها.

ؤلاقغاٝ ٖلي ؤٖما٫ بصاعة الدسجُل والىزاث٤ ومخابٗت ؤٖما٫ ال٣ُض والخٟٔ والىاعص  -

 والهاصع بها بىخضة ألاعق٠ُ.

ؤلاقغاٝ ٖلي ؤٖما٫ الخضماث الضازلُت وصٞاجغ الخًىع وؤلاههغاٝ وؤٖما٫ اليسخ  -

 والُب٘.

تها . -  ؤلاقغاٝ ٖلي اللجان التي ًىضب لًٍٗى

غيها ٖلي اإلاؿئىلحن. - ت بال٩لُت ٖو غ الضوعٍتًٖ وكاٍ الكئىن ؤلاصاٍع  .بٖضاص الخ٣ٍغ

 .ممازلتؤزغي ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 م٘ زبرة ؤو جضٍعب مخسههت في مجا٫ الٗمل . مخىؾِماهل  -

ُٟت مً الضعحت ألا  -  صوى مباقغة .٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها زماوي ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : مدًس عام الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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ت أول   أخصائي شئىن ئداٍز
 

 الىصف العام:

ه. ما٫ ؤلاصاٍع  ج٣٘ بإ٢ؿام ال٩لُه اإلاسخلٟه و جسخو باىأقغاٝ الٗام ٖلي وي٘ بغامج بهجاػ ألٖا

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 ٌٗمل قاٚلها للخىحُه الٗام مً مضًغ ٖام ؤلاصاعة اإلاسخو. -

ما٫ الخٟهلُت -  إلاجاالث ؤلاصاعة. وي٘ بغامج ألٖا

ما٫ مغاحٗت بحمالُت. -  مغاحٗت جىُٟظ ألٖا

 ؤلاقترا٥ في اللجان وال٣ُام بالضعاؾاث الخسههُت في مجا٫ الٗمل. -

 صعاؾت مكا٧ل ؤلاصاعة وبًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت. -

 .ممازلتؤزغي ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ضٍعب مخسههت في مجا٫ الٗمل .ماهل ٖا٫ مىاؾب وزبرة مخسههت ؤو ج -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة . -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه املجمىعه الىىعُه  :جىمُه ئداٍز

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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ت  كاجب أول شئىن ئداٍز
 

 الىصف العام:

ه اإلادىله بلُه في هظا الكإن. ما٫ ؤلاصاٍع ت و جسخو باىٖأ  ج٣٘ ب٣ؿم الكئىن ؤلاصاٍع

 

 :الىاجباث واملظئىلُاث 

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ىأمحن ال٩لُت. -  ٌٗمل قاٚل هظه الْى

٣ا ً - غيها ٖلي ؤمحن ال٩لُت.لل٣ىاهحن واللىاثبٖضاص اإلاظ٦غاث واإلا٩اجباث ٞو  ذ والخٗلُماث ٖو

 بؾدُٟاء السجالث وجهمُم الىماطج الالػمت إلؾخسغاج البُاهاث. -

ت للٗاملحن - غ الؿىٍى  . بال٩لُت بٖضاص مؿىصة ال٣غاعاث والخ٣اٍع

 بها في السجالث وبٖضاص بُاهاث ؤلاخهاثُتوالخإقحراث مخابٗت بؾخالم ألاوامغ وال٣غاعاث  -

 ٖجها.

اث  -  ىخضة ألاعق٠ُ.بحؿضًض صٞاجغ الهاصع والىاعص وبؾخسغاج بُاهاث ًٖ اإلاىيٖى

 .مماثلت ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ؤوؤ٢ل مً اإلاخىؾِ مىاؾب لىٕى الٗمل. ؤومخىؾِاإلاخىؾِ  ٞى١  ماهل صعاس ي -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة. -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 027 - 

 

 

 

 
 

ت  كاجب زان شئىن ئداٍز
 

 الىصف العام:

ه اإلاى٧له بلُه في هظا الكإن. ما٫ ؤلاصاٍع ت و جسخو باىٖأ  ج٣٘ ب٣ؿم الكئىن ؤلاصاٍع

 

 ئىلُاث :الىاجباث واملظ

ُٟت جدذ ؤلاقغاٌٝٗمل قاٚل  -  اإلاسخو.للغثِـ الٗام  هظه الْى

لل٣ىاهحن واللىازذ والخٗلُماث لغئؾاثه. -
ً
٣ا  بٖضاص اإلاظ٦غاث واإلا٩اجباث ٞو

 بؾدُٟاء السجالث والىماطحىالبُا٢اث وبؾخسغاج البُاهاث مجها. -

اث اإلاخٗل٣ت بٗملت . -  بٖضاص مؿىصة اإلاظ٦غاث ًٖ اإلاىيٖى

 وال٣غاعاث والخإقحر بها وجىُٟظها. بؾخالم ألاوامغ  -

اث. -  الخدٟٔ ٖلي ملٟاث اإلاىيٖى

 الٗاملحن بال٩لُت(.–خٟٔ ألاوعا١ باإلالٟاث )ملٟاث ؤًٖاء هُئت الخضَعـ  -

 .٦خابت الجضاو٫ والىماطج ٖلي آلالت ال٩اجبت -

 .ممازلتؤزغي ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

اث٠ الٟئت ماهل صعاس ي بحن اإلاخىؾ - ِ والٗالي مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 ؤلاصوي مضة الج٣ل ًٖ زماوي ؾىىاث.

اث٠ الٟئت ؤلاصوي مضة  - ماهل صعاس ي مخىؾِ مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 الج٣ل ًٖ زماوي ؾىىاث.

صحي اث٠ الٟئت ألا ماهل ؤ٢ل مً مخىؾِ مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو -

 ماوي ؾىىاث.مضة ال ج٣ل ًٖ ز

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه املالُهالدزجه 

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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ت  كاجب زالث شئىن ئداٍز
 

 الىصف العام:

ه اإلاى٧له بلُه. ما٫ ؤلاصاٍع  ج٣٘ بإ٢ؿام ال٩لُه اإلاسخلٟه و جسخو باىٖأ

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت  -  اإلاسخو. لإلقغاٝ اإلاباقغ للغثِـًسً٘ قاٚل هظه الْى

ُٟت بال٣ُض في -  السجالث والٟاجغ بإهىاٖها اإلاسخلٟت ؤو٫ بإو٫. ٣ًىم قاٚل هظه الْى

بسجالث قئىن الٗاملحن والكئىن ال٣اهىهُت والؼعاُٖت والُبُت ٣ًىم بال٣ُىصاث الخانت  -

ت ومخابٗت  ت اللجان والخضاماجاإلصاٍع والهىضؾُت وال٨خابُت والخٗلُم ٦ما ٣ًىم بؿ٨غجاٍع

 جى٣ُظها بالخيؿ٤ُ م٘ بصاعة الجامٗت.

ما٫ ال٨خابُت ٖلي آلالت ال٩اجبت. ٣ًىم بال٣ُض في   -  سجالث ؤلاخهاءاث وألٖا

 .ممازلتؤزغي ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 .٘ زبرة في مجا٫ الٗمل مؤو ؤ٢ل مً اإلاخىؾِ مىاؾب  مخىؾِماهل  -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة . زمـ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها -  ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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ت  كاجب زابع شئىن ئداٍز
 

 الىصف العام:

ه اإلاى٧له بلُه. ما٫ ؤلاصاٍع  جسخو باىٖأ

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت للخىحُه لإلقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -  ًسً٘ قاٚل هظه الْى

ُٟت بال٣ُض في السجالث والٟاجغ بإهىاٖها اإلاسخلٟت ؤو٫ بإو٫. -  ٣ًىم قاٚل هظه الْى

ل٣ُىصاث الخانت بسجالث قئىن الٗاملحن والكئىن ال٣اهىهُت والؼعاُٖت والُبُت ٣ًىم با -

ت ومخابٗت  ت اللجان والخضاماجاإلصاٍع والهىضؾُت وال٨خابُت والخٗلُم ٦ما ٣ًىم بؿ٨غجاٍع

 جى٣ُظها بالخيؿ٤ُ م٘ بصاعة الجامٗت.

ما٫ ال٨خابُت ٖلي ال٨مبُىجغ.   -  ٣ًىم بال٣ُض في سجالث ؤلاخهاءاث وألٖا

 ممازلت.ؤزغي ٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ال -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ماهل مخىؾِ مىاؾب ؤو ؤ٢ل مً اإلاخىؾِ. -

باليؿبت للماهل ؤ٢ل مً اإلاخىؾِ ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها زمـ ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في  -

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة .  ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه السابعه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 إلاطخدلاكاث زئِع كظم
 

 الىصف العام:

ُٟه ٖلي ٢مه ٢ؿم ؤلاؾخد٣ا٢اث و جسخو باٖضاص اإلاؿخد٣اث اإلاالُه لجمُ٘  ج٣٘ هظه الْى

 الٗاملحن بال٩لُت و اٖخماصها.
 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت للخىحُه لإلقغاٝ ىأمحن ال٩لُت. -  ًسً٘ قاٚل هظه الْى

ـ والٗاملحن وما ًضزل  -  في خ٨مها .ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص اإلاغجباث ل٩ل مً ؤًٖاء هُئت الخضَع

 ؤلاقغاٝ ٖلي مغجباث الٗما٫ اإلاا٢خحن بال٩لُت  -

ـ. -  ألاقغاٝ ٖلي بٖضاص اإلا٩اٞإة الخانت بٗمل اللجان الٗلمُت لتر٢ُت الؿاصة ؤًٖاء هُئت الخضَع

حن. -  ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص م٩اٞإة ألاؾخاطة اإلاخٟٚغ

ـ واإلاُٗضًً صة ؤًٖااؤلاقغاٝ ٖلي بؾخٟاء حمُ٘ البُا٢اث الخانت باىأحىع اإلاخٛحرة للؿ - ء هُئت الخضَع

 .والٗاملحن بال٩لُت

 بٖضاص الغص الىاؾب للم٩اجباث الخاعحُت والضازلُت. -

ـ واإلاُٗضًً والٗاملحن بال٩لُت. - ًاء هُئت الخضَع اث ىٖأ  ؤلاقغاٝ ٖلي بٖضاص ٞغو١ التر٢ُاث والدؿٍى

 ؤلاقغاٝ ٖلي م٩اٞإة مجالـ ال٩لُت وألا٢ؿام واللجان اإلاىبؿ٣ت. -

 افي للٗاملحن واإلاا٫ بال٩لُت.ٖمل ألاحغ ؤلاي -

اعاث  - الخاعحُت والضازلُت وألاحاػاث الخانت وألاحاػاث الضعاؾُت وحسجُلها ٖمل بؾخماعاث ؾضاص ؤلٖا

 بالسجالث الخانت به.

ٟحن بال٣ؿم. - ت ًٖ ٦ٟاءة اإلاْى غ الؿىٍى  بٖضاص الخ٣ٍغ

ـ واإلاٗضًحن والٗاملنؤلاقغاٝ ٖلي ؤلاؾخ٣ُاٖاث الخا -  حن بال٩لُت .ت بإًٖاء هُئت الخضَع

اة وؤلاؾخ٣الت واإلاٗاف - اث في خالت الٞى  .ؤلاقغاٝ ٖلي الدؿٍى

ـ واإلاىخضبحن. -  مغاحٗت م٩اٞإة الكٟىي للؿاصة ؤًٖاء هُئت الخضَع

 ؤلاقغاٝ ٖلي ؤٖما٫ ؤلاؾخماعاث وؤٖما٫ مىا٢كت عؾاثل اإلااحِؿخحر والض٦خىعاه. -

ب الهُٟي ومغاحٗت بؾخماعاث ؤٖما٫ اهخ - ـ.مغاخٗت بؾخماعة الخضٍع  ضاب الخضَع

ـ ومٗاوهحهم  - ما٫ الخانتبم٩اٞإة ؤلامخداهاث صوع ًىاًغ وماًى للؿاصة ؤًٖاء هُئت الخضَع مغاحٗت حمُ٘ ألٖا

 والٗاملحن والٗما٫.

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي. -
 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل .ماهل  -  ٖا٫ مىاؾب وزبرة مخسههت ؤو صوعاث جضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة . ؾذمضة بُيُت ٢ضعها ٢ًاء  -  ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زئِع كظم املخاشن و الخىزٍداث
 

 الىصف العام:

ُٟه ٖلي ٢مه ٢ؿم  ه الخام اإلاساػن و ج٣٘ هظه الْى الخىعٍضاث و جسخو بالىىاحي الٟىُه و ؤلاصاٍع

ما٫ اإلاسؼهُت  .ألٖا
 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 ها جدذ ؤلاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو.ًسً٘ قاٚل -

غ ؤلاقغاٝ ٖلي  - ما٫ اإلاسؼهُت بىخضاث الجامٗت اإلاسخلٟت وبٖضاص الخ٣اٍع مغاحٗت ٧اٞت ألٖا

 ًٖ هخاثج هظه اإلاغاحٗت.

غى اإلا٣ترخاث اإلاسخلٟت ًٖ الٗمل واإلاسؼون الؿلعي.ؤلاقغاٝ ٖلي  -  مخابٗت اإلاالخٓاث ٖو

غ اإلا٣ضمت وببض -  اء الغؤي بكإجها.الخٟخِل ومغاحٗت الخ٣اٍع

 الخ٣ضم بم٣ترخاث بكإن حٗضًل بٌٗ هٓم الٗمل في الكئىن اإلاسؼهُت بالجامٗت. -

اث مدل اإلاسالٟت بلي  - لب بخالت اإلاىيٖى ما٫ َو ب٢تراح حك٨ُل لجان ٞدو ألٖا

 الخد٤ُ٣.

غة باإلاساػن  -  جدضًض الخض ألاصوى وألا٢ص ى وخض بٖاصة الُلب لألنىاٝ اإلاخٞى

غ الضوعٍت  -  خى٫ ؤصاء ٢ؿم اإلاساػن ج٣ضًم الخ٣اٍع

 اإلاؿاهمت في وي٘ ؾُاؾاث الهٝغ للجهاث اإلاسخلٟت  -

غها  -  ؤلاقغاٝ ٖلى اؾخالم َلباث اإلاغا٤ٞ اإلاسخلٟت لخلبُتها مً اإلاساػن وفي خالت جٞى

 بها ه التي ٩ًل٠ الاقترا٥ في اللجان الخانت بٗمل -

 بإو٫ ؤعنضة  -
ً
 مٗالجت ألانىاٝ الخالٟت والغا٦ضة ؤوال

 الم الٟجي والٗضصي لألنىاٝ الىاعصة مخابٗت الاؾخ -

 جدضًض الاخخُاحاث الٟهلُت مً اللىاػم اإلاُلىبت  -

 جض٤ُ٢ ٧ل اإلاؿدىضاث الىاعصة والهاصعة مً والى ٢ؿم اإلاساػن والخى٢ُ٘ ٖلحها  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل . -  ب٩الىعٍىؽ ججاعة م٘ زبرة مخسههت ؤو صوعاث جضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة. ٢ًاء مضة بُيُت -  ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 س عام: مدً الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أول  وجىزٍداث أخصائي مخاشن 
 

 الىصف العام:

ما٫ اإلاسؼهُه و الخىعٍضو جسخو بالىىاحي الٟىُه و ؤلاصاٍعاإلاساػن والخىعٍضاث ج٣٘  ب٣ؿم   .ه ىٖأ

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 لغثِـ اإلاسخو.ل باقغ ًسً٘ قاٚلها جدذ ؤلاقغاٝ اإلا -

غ ًٖ هخاثج هظه  - ما٫ اإلاسؼهُت بىخضاث الجامٗت اإلاسخلٟت وبٖضاص الخ٣اٍع مغاحٗت ٧اٞت ألٖا

 اإلاغاحٗت.

غى اإلا٣ترخاث اإلاسخلٟت ًٖ الٗمل واإلاسؼون الؿلعي. -  مخابٗت اإلاالخٓاث ٖو

غ اإلا٣ضمت وببضاء الغؤي بكإجها. -  مخابٗت ؤٖما٫ الخٟخِل ومغاحٗت الخ٣اٍع

اث مدل اإلاسالٟت ب٢تر اإلاكاع٦ه في  - لب بخالت اإلاىيٖى ما٫ َو اح حك٨ُل لجان ٞدو ألٖا

 بلي الخد٤ُ٣.

 الاقترا٥ في اللجان الخانت بٗمله التي ٩ًل٠ بها   -

 .ممازلت ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي  -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل .ب٩الىعٍىؽ ججاعةم٘  -  زبرة مخسههت ؤو صوعاث جضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة ٢ًاء -  .مضة بُيُت ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زان جىزٍداث أخصائي مخاشن و 
 

 الىصف العام:

ما٫ اإلاخٗل٣ه ببو جسخو اإلاساػن والخىعٍضاث ج٣٘  ب٣ؿم   .اإلاساػن والخىعٍضاثاىٖأ

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 قغ لغثِـ ال٣ؿم اإلاسخو.ًسً٘ قاٚلها جدذ لإلقغاٝ اإلابا -

لخدضًض الاخخُاحاث الٟهلُت مً اللىاػم  مخابٗت السجالث والضٞاجغ الخانت باإلاساػن  -

 .اإلاُلىبت

غة باإلاساػن   -  اإلاؿاٖضه في جدضًض الخض ألاصوى وألا٢ص ى وخض بٖاصة الُلب لألنىاٝ اإلاخٞى

غها مخابٗه اؾخالم َلباث اإلاغا٤ٞ اإلاسخلٟت لخلبُتها مً اإلاساػن وفي خال -  ت جٞى

 بإو٫ ؤعنضة  -
ً
 مٗالجت ألانىاٝ الخالٟت والغا٦ضة ؤوال

 مخابٗت الاؾخالم الٟجي والٗضصي لألنىاٝ الىاعصة  -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل . -  ب٩الىعٍىؽ ججاعة م٘ زبرة مخسههت ؤو صوعاث جضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة. زماويعها ٢ًاء مضة بُيُت ٢ض -  ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 زالث جىزٍداث أخصائي مخاشن و 
 

 الىصف العام:

 .اإلاساػن والخىعٍضاثب بالبدىر الخانهجسخو ب٣ؿم اإلاساػن والخىعٍضاث و ج٣٘  ب٣ؿم 
 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 ـ ال٣ؿم اإلاسخو.ًسً٘ قاٚلها جدذ لإلقغاٝ اإلاباقغ لغثِ -

بٖضاص السجالث والضٞاجغ الخانت باإلاساػن لخدضًض الاخخُاحاث الٟهلُت مً اللىاػم  -

 اإلاُلىبت.

غة باإلاساػن   -  اإلاؿاٖضه في جدضًض الخض ألاصوى وألا٢ص ى وخض بٖاصة الُلب لألنىاٝ اإلاخٞى

غها  -  اؾخالم َلباث اإلاغا٤ٞ اإلاسخلٟت لخلبُتها مً اإلاساػن وفي خالت جٞى

 بإو٫ ؤعنضة مٗالج -
ً
 ت ألانىاٝ الخالٟت والغا٦ضة ؤوال

 الاؾخالم الٟجي والٗضصي لألنىاٝ الىاعصة  -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 . خضًث الخسغجب٩الىعٍىؽ ججاعة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أمين مخصن أول 
 

 الىصف العام:

ما٫ اإلاسؼهُه اإلاخٗل٣ه بضٞاجغ اإلاساػن.ضاث ب٣ؿم اإلاساػن والخىعٍج٣٘  ب٣ؿم   و جسخو باىٖأ

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٌٝٗم -  .للغثِـ اإلاسخوالٗام  ل  قاٚل هظه الْى

ا ؤلاقغاٝ ٖلي مؿ٪ السجالث والضٞاجغ والبُا٢اث باىأنىاٝ اإلاسؼوهت ومغا٢بت ؤؾد٣ُائه -

 لالثدت اإلاساػن 
ً
 .ؤو٫ بإو٫ َب٣ا

نىاٝ التي ؤوق٨ذ ٖلي الىٟاط بٗمل ؤلاحغاءاث الالػمت لتزوٍض اإلاساػن ؤلازُاع ًٖ ألا  -

 بالهى٠ اإلاُلىب.

دهها ومُاب٣تها ٖلي اإلاىانٟاث الىاعصة بُلب الكغاء  - جل٣ي ما ًغص مً ُٖىاث مسؼوهت ٞو

٣ت اإلاماعؾت ؤو الكغاء وببضاء الغؤي ٞحها.  بٍُغ

  الخإ٦ض مً بجبإ َغ١ خٟٔ وجإمحن ألانىاٝ باإلاسؼن يض -
ً
اإلاساَغ ؤو الخل٠ َب٣ا

 للخٗلُماث.

ُت وبجساط ما ًلؼم مً بحغاءاث ُٞما ًدضر للمسلٟاث. -  بحغاء الجغص للٗهض اإلاسؼهُت والىٖى

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

اث٠ ال - ٟئت ماهل صعاس ي بحن اإلاخىؾِ والٗالي مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 ؤلاصوي مضة الج٣ل ًٖ ؾذ ؾىىاث.

اث٠ الٟئت ؤلاصوي مضة  - ماهل صعاس ي مخىؾِ مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 الج٣ل ًٖ ؾذ ؾىىاث.

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أمين مخصن زان
 

 الىصف العام:

ما٫ اإلاسؼهُه.ب٣ؿم اإلاساػن والخىعٍضاث ج٣٘  ب٣ؿم   و جسخو بال٣ُض بالضٞاجغ الخانه باىٖأ

 

 اجباث واملظئىلُاث :الى 

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل  قاٚل هظه الْى

 حؿلُم ألانىاٝ اإلاكتراه مً مساػن الكغ٧اث اإلاىعصة وحؿلُم ألانىاٝ بمساػن الجامٗت. -

نٝغ حمُ٘ ماًُلب إلصاعة الجامٗت و٧لُاتها بٗض بٖخماص ؤطون الهٝغ مً الغثِـ  -

 اإلاسخو.

 الخانت بالهٝغ في الضٞاع اإلاسخهت. ٢ُض حمُ٘ ؤلاؾخماعاث -

 ؤلاقترا٥ في لجان ٞدو ألانىاٝ اإلاكتراه. -

 ٢ُض الٟىاجحر في الضٞاجغ اإلاٗضة لظل٪. -

 ؤلاقترا٥ في لجان الجغص الؿىىي. -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

اث٠ الٟئت ماهل صعاس ي بحن اإلاخىؾِ والٗالي مىاؾب لىٕى الٗمل م٘  - مؼاولت الٗمل في ْو

 ؾىىاث. زماويؤلاصوي مضة الج٣ل ًٖ 

اث٠ الٟئت ؤلاصوي ؤو  - ماهل صعاس ي مخىؾِ مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 ؾىىاث. زماويمضة الج٣ل ًٖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
 
 

 

- 037 - 

 

 

 

 

 أمين مخصن زالث
 

 الىصف العام:

ما٫ اإلاسؼهُه. و جسخو بال٣ُض بالضٞاجغ  اإلاساػن والخىعٍضاثج٣٘  ب٣ؿم   الخانه باىٖأ

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل  قاٚل هظه الْى

 حؿلُم ألانىاٝ اإلاكتراه مً مساػن الكغ٧اث اإلاىعصة وحؿلُم ألانىاٝ بمساػن الجامٗت. -

ِـ نٝغ حمُ٘ ماًُلب إلصاعة الجامٗت و٧لُاتها بٗض بٖخماص ؤطون الهٝغ مً الغث -

 اإلاسخو.

 ٢ُض حمُ٘ ؤلاؾخماعاث الخانت بالهٝغ في الضٞاع اإلاسخهت. -

 ؤلاقترا٥ في لجان ٞدو ألانىاٝ اإلاكتراه. -

 ٢ُض الٟىاجحر في الضٞاجغ اإلاٗضة لظل٪. -

 ؤلاقترا٥ في لجان الجغص الؿىىي. -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

اث٠ الٟئت ماهل صعاس ي بحن اإلاخىؾ - ِ والٗالي مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 ؾىىاث. زمـؤلاصوي مضة الج٣ل ًٖ 

اث٠ الٟئت ؤلاصوي  - ؤو ماهل صعاس ي مخىؾِ مىاؾب لىٕى الٗمل م٘ مؼاولت الٗمل في ْو

 ؾىىاث. زمـمضة الج٣ل ًٖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أمين مخصن زابع
 

 الىصف العام:

ما٫ اإلاسؼهُه.ٍضاث اإلاساػن والخىع ج٣٘  ب٣ؿم   و جسخو باإلاٗاوهه في ال٣ُض بالضٞاجغ الخانه باىٖأ

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -  ٌٗمل  قاٚل هظه الْى

اإلاٗاوهت في حؿلُم ألانىاٝ اإلاكتراه مً مساػن الكغ٧اث اإلاىعصة وحؿلُم ألانىاٝ  -

 بمساػن الجامٗت.

ُ٘ ماًُلب إلصاعة الجامٗت و٧لُاتها بٗض بٖخماص ؤطون الهٝغ مً اإلاٗاوهت في نٝغ حم -

 الغثِـ اإلاسخو.

 غ اإلاسخهت.جاإلاٗاوهت في  ٢ُض حمُ٘ ؤلاؾخماعاث الخانت بالهٝغ في الضٞا -

 اإلاٗاوهت في لجان ٞدو ألانىاٝ اإلاكتراه. -

 اإلاٗاوهت في ٢ُض الٟىاجحر في الضٞاجغ اإلاٗضة لظل٪. -

 ىي.اإلاٗاوهت في لجان الجغص الؿى -

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 .مىاؾبماهل مخىؾِ ؤو  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه السابعه الدزجه املالُه



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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اث  زئِع كظم املشتًر
 

 الىصف العام:

ه الخانه بإٖما٫  اث و جسخو بالىىاحي الٟىُه و ؤلاصاٍع ُٟه ٖلي ٢مه ٢ؿم اإلاكتًر ج٣٘ هظه الْى

اث.  اإلاكتًر

 

 ث :الىاجباث واملظئىلُا

 ًسً٘ قاٚلها جدذ ؤلاقغاٝ الٗام للغثِـ اإلاسخو. -

اث - ٟي ٢ؿم اإلاكتًر ٟي و  ؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖلى مْى جىػَ٘ الٗمل بالك٩ل اإلاالثم بحن مْى

اث  ٢ؿم اإلاكتًر

حر مؿخلؼماث ال - بال٨مُاث واإلاىانٟاث اإلاىاؾبت  في الى٢ذ اإلاىاؾب ٩لُهالٗمل ٖلى جٞى

 وبالؿٗغ اإلاىاؾب

غ الضوع  -  ٍت خى٫ ؤصاء ال٣ؿم ج٣ضًم الخ٣اٍع

غ الٗمل في ال٣ؿم  -  ج٣ضًم ؤي ا٢تراخاث لخٍُى

غها  - الاقترا٥ في ازخُاع الٗغى ألاوؿب وصعاؾت ؤويإ الؿى١ مً خُث اإلاىاص وجٞى

ُتها  وؤؾٗاعها وهٖى

غها  - حرها مً الؿى١ في خالت ٖضم جٞى ؤلاقغاٝ ٖلى اؾخالم َلباث اإلاغا٤ٞ اإلاسخلٟت لخٞى

 باإلاساػن 

 الكغاء.ؤلاقترا٥ في لجان  -

اٖالجها بالجغاثض  والٗمل ٖلي باالنىاٝ اإلاُلىبه و اإلاىا٢هاث  ٖمل ؤلاقغاٝ ٖلي -

 .الغؾمُه في جى٢ُخاث مىاؾبه لخِؿغ احغاءاث اجهائها

اث بالجامٗه.   -  مخابٗه الٗمل م٘ اصاعه اإلاكتًر

اث والخى٢ُ٘ ٖلحها -  جض٤ُ٢ ٧ل اإلاؿدىضاث الىاعصة والهاصعة مً والى ٢ؿم اإلاكتًر

 

 ل الىظُفت  :شسوط شغ

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل . -  ب٩الىعٍىؽ ججاعة م٘ زبرة مخسههت ؤو صوعاث جضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة. -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : مدًس عام الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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اثأخصائي   أول  مشتًر
 

 الىصف العام:

اث و جسخو بالىىاحي ال اثج٣٘  ب٣ؿم اإلاكتًر  .ٟىُه للمكتًر

 

 ث واملظئىلُاث :الىاجبا

 ًسً٘ قاٚلها جدذ ؤلاقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -

بي للكغ٧اث اإلاىعصهمغاحٗت ٧اٞت  - غ ًٖ وبٖضا ٖغوى الاؾٗاع و السجل الًٍغ ص الخ٣اٍع

 .هخاثج هظه اإلاغاحٗه 

ه اإلاسخلٟه باالنىاٝ الىا٢هه - غ مً الا٢ؿام الٗلمُه و ؤلاصاٍع  .بؾخ٣با٫ الخ٣اٍع

هاث باالنىاٝ اإلاُلىبه و والٗمل ٖلي اٖالجها بالجغاثض الغؾمُه اإلاكاع٦ه في ٖمل اإلاىا٢ -

 في جى٢ُخاث مىاؾبه لخِؿغ احغاءاث اجهائها.

غها وؤؾٗاعها  - ازخُاع الٗغى ألاوؿب وصعاؾت ؤويإ الؿى١ مً خُث اإلاىاص وجٞى

ُتها  وهٖى

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل .ب٩الىعٍىؽ جج -  اعة م٘ زبرة مخسههت ؤو صوعاث جضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة. -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : الدزجه ألاولي الدزجه املالُه
 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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اث زان   أخصائي مشتًر
 

 الىصف العام:

اث اث و جسخو بالىىاحي الٟىُه للمكتًر  ج٣٘  ب٣ؿم اإلاكتًر

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 ًسً٘ قاٚلها جدذ لإلقغاٝ اإلاباقغ لغثِـ ال٣ؿم اإلاسخو. -

ال٩لُه و ٣ًىم بٗمل اإلاىا٢هاث واإلاماعؾاث والكغاء اإلاباقغ الخانت بما جدخاحت  -

 .ا٢ؿامها

 ٣ًىم باإلقترا٥ في ؤٖما٫ لجان الٟدو والبذ في اإلاىا٢هاث واإلاماعؾاث اإلاسخلٟت. -

 ؤلاقترا٥ في لجان ٞخذ مٓاٍع٠ اإلاىا٢هاث. -

اث واإلاساػن. مخابٗت -  السجالث والضٞاجغ الخانت باإلاكتًر

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

ب مخسهو في مجا٫ الٗمل . -  ب٩الىعٍىؽ ججاعة م٘ زبرة مخسههت ؤو صوعاث جضٍع

ُٟت مً الضعحت ألاصوى مباقغة. -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها زماوي ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل و مداطبه املجمىعه الىىعُه  : جمٍى

 : الدزجه الثاهُه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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اث   زالثأخصائي مشتًر
 

 الىصف العام:

اث. اث و جسخو بالبدىر الخانه باإلاكتًر  ج٣٘  ب٣ؿم اإلاكتًر

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

 ًسً٘ قاٚلها جدذ لإلقغاٝ اإلاباقغ للغثِـ اإلاسخو. -

 ٣ًىم بخل٣ي الُٗاءاث ؤلاقترا٥ في لجان اإلاماعؾاث. -

 لٟدو والبذ في اإلاىا٢هاث واإلاماعؾاث.٣ًىم باإلقترا٥ في ؤٖما٫ لجان ا -

اثال٣ُام بإٖما٫ ال٣ُض في السجالث وال -  .ضٞاجغ الخانت باإلاكتًر

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي ممازلت. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ب٩الىعٍىؽ ججاعة خضًث الخسغج . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكخبُه املجمىعه الىىعُه

 : الدزجه الثالثه الدزجه املالُه

 
 



 كلية العلوم

 

 لكافت ميظىبى الكلُت ــــــل الخىصُـــــف الىظُـــــــفىدلُـ
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 أخصائي حغرًت أول 
 

 الىصف العام:

 .و الٗاملحن الغاٚبحن و جسخو باالقغاٝ ٖلي ج٣ضًم الىحباث الٛظاثُه للُالب ًهج٣٘  ب٣ؿم الخٛظ

 

 الىاجباث واملظئىلُاث :

ُٟت لإلقغاٝ الٗام إلاضًغ بصاعة الخٛظًت. -  ًسً٘ قاٚل هظه الْى

ىت  - بٖضاص ال٨غهحهاث الخانت بالخٛظًت وبُٗها للُلبت وجىعٍض اإلابالٜ الخدهله مجها لخٍؼ

 .ح.ٕ 33ال٩لُت بةؾخماعة 

ضص الُالب اإلاىهٝغ لهم وحباث الخٛظًت. -هوببٖضاص همىطج"ؤ"حٛظًت -  ٦ك٠ بإؾماء ٖو

 بٖضاص همىطج "ص" حٛظًت به بُان بٗضص بُا٢اث الخٛظًت اإلاباٖت للُلبت. -

 بٖضاص همىطج "ج" حٛظًت به بُان بإٖضاص الىحباث. -

-  
ً
ضاصاإلاذجىػة ًىمُا مل بخهاثُت باىٖأ  حجؼ الىحباث ٖو

ىت بةؾخم جىعٍض مبالٜ الدجؼ  - ٕ.ح وبباٙل بصاعة الخٛظًت   "33"اعة ع٢مفي جهاًت ألاؾبٕى للخٍؼ

ضاص اإلاذجىػة.  باىٖأ

ىت ال٩لُت في جهاًت ٧ل ؤؾبٕى إلصاعة 33بعؾا٫ نىعة بؾخماعة " - " ٕ.ح التي جم جىعٍضها لخٍؼ

 الخٛظًت.

ى - ت بٖضاص همىطج "ج" حٛظًت به بُان بٗضص الىحباث واإلابالٜ الى٣ضًت التي ؾضصث للخٍؼ

سها.  وؤع٢ام الؿضاص وجاٍع

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً ؤٖما٫ ؤزغي. -

 

 شسوط شغل الىظُفت  :

 ب٩الىعٍىؽ ػعاٖت ؤو ب٢خهاص مجزلي م٘ زبرة مخسههت في مجا٫ الٗمل. -

ُٟت مً الضعحت ألاصوي مباقغة. -  ٢ًاء مضة بُيُت ٢ضعها ؾذ ؾىىاث ٖلي ألا٢ل في ْو

 

 

 

 

 : حغرًه و جدبير منزلي املجمىعه الىىعُه

 لدزجه ألاولي: ا الدزجه املالُه

 
 


